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ANNOTATION 
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pedagogical and general parental public and gives an analyzing 
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ÚVOD 

Otázka školní zralosti, připravenosti a odkladů školní docházky nebyla v minulosti 

nikdy tolik reflektována jako v posledních letech, kdy jsme zaznamenali výrazný nárůst 

odkladů školní docházky. V současnosti se počet odkladů školní docházky blíží k jedné 

čtvrtině dané populace. Mnozí se snaží hledat odpovědi na tento alarmující problém. 

Co je příčinou stále se zvyšujícího procenta dětí, které nastupují do školy o rok později? 

Mohlo by jít například o strach z vysokých nároků kladených základní školou na dítě 

nebo o pohodlnost a snahu oddálit dětem povinnosti co nejdéle. Nebo jde jen 

0 nedostatek poznatků v této oblasti, které se k rodičům dostanou. Jaká je ve skutečnosti 

informovanost nejširší veřejnosti v této problematice? Jsou informace, kterými rodiče 

disponují validní a obsahují pozitiva i negativa, která jejich rozhodnutí může pro dítě 

přinést? 

Zahájení školní docházky je významným předělem nejen pro dítě samotné, ale zasahuje 

1 do dosud zaběhlého života celé rodiny. Dítě přijímá novou nevýběrovou sociální roli -

roli žáka a spolu s ní získává také novou sociální prestiž. Tento vývojový mezník je 

důležitý nejen pro dítě, ale i pro rodinu, která zahájením školní docházky získává 

potvrzení normality u svého dítěte. Zatímco děti se většinou s velkým nadšením všude 

chlubí, že už jim bylo šest let, jsou velcí a brzy půjdou do školy, pocity rodičů jsou 

mnohdy odlišné. Objevují se pochyby, jestli je jejich dítě dostatečně připravené na 

vstup do základní školy a zda ve škole uspěje a bude zvládat nároky první třídy. 

Otázkou je, čeho se rodiče vlastně skutečně obávají a zda jsou tyto jejich obavy 

opodstatněné. 



Pracuji v mateřské škole a s posuzováním připravenosti dítěte na vstup do 1 .třídy se 

setkávám velmi často. Rodiče se na nás stále častěji obrací s žádostí o radu, zdaje jejich 

dítě dostatečně zralé a připravené na vstup do školy, jak v případě pochybností 

postupovat a kam se obrátit. Tuto problematiku jsem byla nucena řešit i u svého syna, 

a proto můj zájem o toto téma plyne z mé osobní zkušenosti nejen co by učitele, ale i 

rodiče. 

Zahájení školní docházky je pro dítě mnohdy zátěžovou a stresovou situací, která může 

ovlivnit další průběh jeho vzdělávání. Dítě přichází z rodiny a mateřské školy, kde byla 

plně respektována jeho osobnost, vývojový stupeň i individuální tempo. Také u většiny 

činností nebyl důležitý výsledek činnosti, ale činnost sama jako taková. Vstupem do 

školy se dostává do prostředí, kde již nemusí být tolik místa pro individuální přístup a 

navíc dítě začíná být posuzováno podle výsledků svých činností. Dostává se tak do 

procesu, kdy jsou jeho výsledky hodnocené vzhledem k normě, ale i porovnávané 

s výkony ostatních dětí. Je zcela pochopitelné, že pro některé děti je velmi obtížné se 

s tímto přechodem vyrovnat. Toto je zvlášť patrné u dětí, které mají nějaký problém. 

I když musí v dané oblasti vyvinout několikanásobné úsilí než ostatní, jsou ohodnoceni 

nižší známkou. Je to dáno tím, že se v praxi bohužel stále ještě setkáváme s tím, že 

hodnocení žáků je zaměřeno spíše na to, co dítě neumí a ne na to, co dokázalo. A přitom 

právě v prvních ročnících školní docházky by mělo být známkování spíše motivační než 

hodnotící, což umožňuje slovní hodnocení, které mohou učitelé využívat místo klasické 

pětiznámkové klasifikace. Oceněn by měl být nejen samotný výsledek, ale i úsilí, které 

dítě vynaložilo. Jen tak je možné i u slabších dětí podpořit vztah a motivaci k dalšímu 



učení a vzdělávání do budoucnosti. Vždyť kompetence k učení je jednou z kompetencí 

zakotvenou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

Klíčové kompetence patří k novým součástem rámcových vzdělávacích programů 

(Rámcový vzdělávací programu pro základní vzdělávání, Rámcový vzdělávací 

programu pro předškolní vzdělávání ). Právě tyto kompetence jsou velmi zásadní 

při posuzování, zda má dítě nastoupit školní docházku, č i je u něho vhodný odklad 

školní docházky. Za velmi důležité považuji znalost těchto kompetencí nejen 

učitelkami mateřských škol, ale i rodiči a učitelkami základních škol. Jen tak je možné 

zajistit návaznost předškolního a primárního vzdělávání. Nové rámcové programy jsou 

proto příslibem velkých a pozitivních změn ve prospěch dítěte. 

Cílem této diplomové práce je zmapování současného stavu úrovně informovanosti 

pedagogické i rodičovské veřejnosti v oblasti školní zralosti a školní připravenosti. 

Provedení analýzy článků uveřejněných v odborných i populárních časopisech 

a uskutečnění regionálního výzkumu na Praze 7. Tento průzkum bude zaměřen na 

zjištění současného stavu představ rodičů, učitelů mateřských a učitelů základních škol 

o tom, jak má být dítě před vstupem do 1. třídy připraveno. V závěru bych se ráda 

pokusila o konfrontaci názorů jednotlivých skupin a vyhodnocení v čem se shodují a 

v čem se naopak liší. 



I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. D Í T Ě V S T U P U J Í C Í D O Z Á K L A D N Í Š K O L Y 

Dítě vstupující do základní školy se nejen stává školákem, ale zároveň uzavírá jednu 

z nejpodstatnějších životních etap, kterými jedinec prochází a tou je předškolní období. 

Při bližším nahlédnutí termínu předškolní věk zjistíme, že je možné jej vymezit 

z několika možných pohledů. V praxi se setkáváme s různorodým pojetím a časovým 

vymezením této etapy v životě dítěte. 

V užším slova smyslu lze takto označit období posledního roku věku dítěte před 

vstupem do základní školy. 

V širším slova smyslu se toto období začíná ve třech letech dítěte a jeho konec se 

pohybuje od šesti do sedmi let. Tato hranice se v různých zemích odlišuje. Oficiálně 

tato etapa končí nástupem dítěte do školy. K. tomuto kroku ve většině případů dochází 

v šesti letech. Výjimku tvoří děti s odkladem školní docházky nebo předčasným 

nástupem do školy. Existuje i pojetí vymezující předškolní období, jako časový úsek od 

narození do zahájení školní docházky, tedy od 0 do 6 - 7 let věku dítěte. 

Autoři Průcha, Walterová, Mareš vymezují předškolní věk jako „vývojové období od 

dovršení 3. r oku věku po vstup do školy, tzn. do dovršení 6. roku života. Hlavní činností 

předškolního dítěte je hra. V tomto věkovém období dítě zpravidla navštěvuje 

mateřskou školu, která jej potupně připravuje na vstup do školy. Základem stále zůstává 

rodinná výchova, na které mateřská škola staví a která napomáhá dalšímu rozvoji 

dítěte." ( Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. 1995, s.175 ) 

Mladší školní věk je charakterizován jako: „ Věk, který se dá vymezit jednak časově 

(přibližně od 6 do 10 let), jednak docházkou (1.-5. ročník školní docházky ). ( Průcha, 

J. Walterová, E. Mareš, 1995, s.120 ) 



Dítě vstupující do základní školy se ocitá na rozhraní dvou věkových etap. Uzavírá 

období předškolní a vstupuje do období mladšího školního věku. Učitelé na základních 

školách v České republice očekávají, že dítě, které k nim přichází je dostatečně zralé 

a vybavené potřebnými schopnostmi a dovednostmi. Vzhledem k tomu, že u dětí je tato 

vybavenost předpokládána a škola z ní při tvorbě svých programů vychází, může dítě, 

které očekávané úrovně v některé oblasti nedosahuje selhávat. Toto selhání může mít 

velmi negativní dopad na další rozvoj jeho osobnosti. Proto je nutné, aby dítě 

vstupovalo do školy optimálně zralé a připravené. Následující charakteristika dítěte 

vstupujícího do základní školy je zaměřena na jednotlivé oblasti, které poukazují na 

základní aspekty školsky zralého a připraveného dítěte. 

1.1 Tělesná oblast 

Obecně se uvádí, že průměrná váha dítěte vstupujícího do základní školy se pohybuje 

kolem 20 kg a výška bývá přibližně 120 cm. Tyto údaje jsou ale pouze orientační 

a velmi individuální. Dané hodnoty se u jednotlivých dětí liší, což je způsobeno nejen 

genetickou dispozicí, ale i věkovým rozdílem mezi dětmi, který může být až dva roky. 

Výška a váha dítěte bývá stěžejními body v Kapalinově indexu. Tento orientační test je 

zaměřen na posouzení poměru výšky a váhy dítěte. Přechod z předškolního období do 

období mladšího školního věku je spojen také se změnou tělesných proporcí 

jednotlivých částí těla. Dochází především k protažení končetin. Tento aspekt je možné 

otestovat pomocí Filipínské míry. Dítě, u kterého již došlo k proporční změně těla, si 

dokáže sáhnout rukou přes vzpřímenou hlavu na ušní boltec na opačné straně. 

Filipínská míra, stejně jako Kapalínův index, slouží k posuzování tělesné zralosti, mají 

ale pouze orientační charakter. V tomto období se také dokončuje osifikace zápěstních 

kůstek, která je důležitá pro rozvoj jemné motoriky. Pohyby těla jsou koordinované 

a kultivované, dítě má osvojené elementární pohybové, manipulační a pracovní 

dovednosti a zvládá koordinaci oka a ruky. V oblasti sebeobsluhy je dítě zcela 

samostatné a soběstačné. Dokáže se bez cizí pomoci převléci, zavázat si tkaničky 



a uklidit si po sobě věci a to v takovém časovém sledu, aby ostatní nemuseli výrazně 

dlouhou dobu na něho čekat. Důležité je také zvládnutí hygienických návyků a 

osvojení základů zdravých životních postojů a návyků. 

1.2 Mentální oblast 

Tuto oblast je možné rozdělit na další dvě podoblasti. První z nich je poznávání a 

druhou vyjadřování. V oblasti poznávání má být dítě schopno diferencovaného 

vnímání. Zaměříme-li se na vizuální diferenciaci a integraci, je potřebné, aby oční 

pohyby byly natolik zralé, že umožní dítěti zrakovou analýzu a syntézu, která je mimo 

jiné nepostradatelná i pro nácvik čtení a psaní. Sluchová diferenciace je rozvinuta 

v takové míře, že dítě rozeznává nejprve počáteční a následně i konečnou hlásku ve 

slově. Myšlení by mělo být na úrovni konkrétních logických operací, vzrůstá také 

racionalita a dítě je schopné rozeznat co je a co není reálné. Dítě by mělo být schopno 

kvalitnější koncentrace pozornosti, a to především pozornosti záměrné, dokáže si 

zapamatovat krátké texty a zpětně ši je vybavit. Důležitý je také rozvoj fantazie, 

umožňující tvořivé sebevyjádření a řešení problémů. Na dobré úrovni by měla být také 

orientace v prostorových pojmech vyjadřujících různé polohy a umístění, 

v matematických pojmech umožňujících dítěti třídění, řazení, porovnávání a celková 

orientace v matematických, ale i v časových souvislostech. 

Z hlediska vyjadřování dítěte je dobré posoudit nejen produktivní, ale i receptivní 

složku.Z receptivního pohledu je nutné, aby dítě umělo naslouchat druhému a 

nemluvilo, když mluví druhý, což je předpoklad pro vedení dialogu. Důležité je, aby 

porozumělo slyšenému a dokázalo vyhodnotit pokyn. Bez této schopnosti by nebylo 

schopno porozumět výkladu nové látky ani plnit úlohy, které jim učitelka zadává. 

V produktivní složce řeči je velmi významná správná výslovnost, která by měla být, 

pokud je to v souladu s ontogenetickým vývojem řeči, bezchybná. Dítě by mělo být 

schopné formulovat své myšlenky, vyjadřovat se v gramaticky a intonačně správně 

vytvořených větách, reagovat slovně pokud je tázáno, ale i samo tvořit a klást otázky. 

Učí se nová slova a zařazuje je nejen do pasivní, ale i do aktivní slovní zásoby, dokáže 



tvořit synonyma, homonyma a antonyma. V tomto věku již dokáže vést dialog a chápe 

jeho pravidla. Při vyprávění příběhu na základě citového prožitku, pohádky nebo popisu 

obrázku se vyjadřuje souvisle. Při komunikaci používá nejen verbální, ale i neverbální 

prvky - mimiku a gesta. Dokáže vytvořit jednoduchý rým, chápe elementární prvky 

vtipu a humoru. 

1.3 Citová oblast 

Citová zralost dítěte v sobě zahrnuje nejen city dítěte, ale i sebepojetí a volní vlastnosti. 

Vstup do školy, přizpůsobení se novému prostředí a zvládání nároků, které jsou na žáka 

kladeny, vyžaduje jistou emoční stabilitu. Velmi podstatné je, aby dítě bylo schopné 

vydržet nějakou dobu bez maminky, či jiné blízké osoby a konalo věci samo za sebe, 

bez jejich opory a dopomoci. Dítě by si mělo být vědomo vlastní identity, důležité je 

zdravé sebevědomí a sebedůvěra ve vlastní schopnosti, ale i sebehodnocení. Volní 

vlastnosti by měly být na takové úrovni, aby dítě dokázalo setrvat u jedné zadané 

činnosti a dokončit ji i přesto, že se mu nechce. Podstatná je také schopnost 

autoregulace a to nejen v chování, ale i v případě svých potřeb a přání. Dítě si má být 

vědomo nejen toho, že má právo mít své vlastní názory a postoje, ale i toho, že jeho 

jednání a konání má nějaké důsledky, za něž nese zodpovědnost. Důležitá je také 

schopnost respektovat pravidla, která jsou v dané skupině obecně stanovená a 

dodržovaná. A tato pravidla nejen přijmout, ale také podle těchto pravidel jednat. 

1.4 Sociální oblast 

Vstup do školy je pro dítě velmi důležitým sociálním mezníkem, který mu přináší 

seznamování s novými lidmi a začleňování se do nové sociální skupiny. Pro úspěšný 

a bezproblémový průběh socializace dítěte je potřebné, aby komunikovalo nejen 

s vrstevníky, ale i s dospělými a dokázalo zvládnout nároky spojené s adaptací na nové 

prostředí školy, přinášející s sebou povinnosti a úkoly. 

Vstupem do první třídy dítě získává mnoho rolí, z nichž některé jsou výběrové, ale 

některé nikoliv. Asi nejdůležitější rolí je role žáka. Tato pozice přináší dítěti na jedné 



straně jistou prestiž, ale i nutnost podřídit se autoritě učitele. Role spolužáka pak 

vyžaduje schopnost frontální práce, kooperace, empatie, respektu a tolerance vůči 

druhým. Důležité je nejen aby si dítě hájilo svá práva, ale na druhé straně i dokázalo 

ustoupit ze svých potřeb, pokud je to v zájmu kolektivu. Je proto nutné, aby dítě 

respektovalo hierarchii skupiny, bylo schopno přijímat nové sociální role, které z ní 

vyplývají a uzpůsobovalo jim své chování. Velmi dobré je také, aby si dítě přinášelo i 

elementární povědomí o tom, co je a co není v souladu s normami přijímanými danou 

společností a v praxi dokázalo dané situace vyhodnotit a uzpůsobit konkrétní situaci své 

chování. K tomu, aby bylo dítě školsky zralé a připravené ve všech oblastech, se snaží 

směřovat nejen rodiče, ale i předškolní pedagogové. Ve správném vedení jejich 

výchovně vzdělávacího působení jim pomáhají výstupní klíčové kompetence uvedené 

v RVP PV. 

2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

K o m p e t e n c e - termín, který je zejména v poslední době velmi preferovaný 

a používaný v různých oblastech a souvislostech. Konkrétní obsah tohoto termínu se 

vždy odvíjí od kontextu a oboru, v němž je použit. V Akademickém slovníku cizích 

slov je pojem kompetence vysvětlen obecně jako: „rozsah působnosti nebo činnosti, 

souhrn oprávnění a povinností svěřených právní normou určitému orgánu nebo 

organizaci, příslušnost po odborné nebo věcné stránce, funkční nebo služební 

pravomoc." (Petráčková, V. Kraus, J. 2001, s.404) 

Pedagogický slovník z roku 1995 termín kompetence neobsahoval. Objevil se až 

v novém vydání z roku 2003 a to v několika různých spojeních. Nalezneme zde 

například klíčové kompetence, kompetence učitele či kompetence žáka. Klíčové 

kompetence jsou označené jako „Soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné 

vědomosti, dovednosti a schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních 

a životních situacích. Nejsou vázány na jednotlivé předměty, nýbrž měly by být rozvíjeny 

jako součást obecného základu vzdělávání. " (Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. 



2003, s. 99 ) Tato definice se vztahuje ke všem stupňům vzdělávání, tedy i 

k předškolnímu. Naopak kompetence žáka jsou formulovány ve vztahu k vzdělávání 

základnímu. Pedagogický slovník vymezuje kompetence žáka jako „ termín 

uplatňovaný nyní v kurikulárních dokumentech v ČR a v zahraničí, snažících se 

postihnout, že cílem škol. vzdělávání mladé generace není jen osvojení poznatků a 

dovedností, ale i vytváření způsobilostí přesahujících do mimoškolního prostředí " 

(Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. 2003, s.105) 

2.1 Kompetence v RVP PV 

Kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání jsou 

formulovány v podobě výstupů a obsahově jsou označeny jako: „soubory vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho 

aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě."- (RVP PV str. 9, 2004) 

Definice tohoto termínu v RVP ZV se v zásadě shoduje s vymezením v RVP PV. 

V poslední době si na základě praxe stále víc uvědomujeme, jak zásadní roli pro dítě 

hraje nabývání kompetencí. Za dominantní v dnešní době nepovažujeme pouze osvojení 

poznatků. Díky prožitkovému učení má dítě možnost vyzkoušet si různorodé činnosti 

a jejich prostřednictvím nabývá i nové zkušenosti. Toto vše přispívá k utváření postojů 

a hodnot. Dítě je pak schopné jednat a chovat se určitým způsobem i ve změněných 

podmínkách a vyrovnat se s nejrůznějšími situacemi, do nichž se dostává. Dokáže je 

také řešit, a to v souladu s hodnotami uznávanými a přijímanými společností, ve které 

žije. Přechod od strohého předávání vědomostí a hotových faktů k nabývání kompetencí 

byl jedním z důvodů aktualizace RVP PV. 

Původní verze z roku 2001 byla přehodnocena a upravena. V roce 2004 byl vydán 

RVP P V, který je od 1.3.2005 pro předškolní vzdělávání závazným dokumentem 

a obsahuje výčet klíčových kompetencí, kterými by mělo být dítě vybaveno. Předškolní 

vzdělávání tvoří první stupeň dalšího celoživotního vzdělávání. V tomto období nejde 

ještě o vytváření a osvojování kompetencí v pravém slova smyslu. Jde spíše o pokládání 



základu a vytváření předpokladů pro tyto kompetence. Tento dlouhodobý proces začíná 

právě v předškolním věku a postupně pokračuje přes základní, střední a vysoké školy po 

celý další život jedince. Člověk se učí neustále a tak jak se postupně rozvíjí dovednosti 

a obohacují jeho zkušenosti, nabývají také jeho kompetence stále nových kvalit. 

Z hlediska celoživotního učení je předškolní věk stěžejním obdobím, kdy je nutné 

vytvořit dobrý základ, na který bude možné v následujících etapách vzdělávání stavět. 

Klíčové kompetence byly voleny s ohledem na osobnostní vývoj a potřeby dítěte, ale 

zároveň tak, aby byly v souladu s přijímanými prioritami a hodnotami. Osvojení těchto 

kompetencí má každému jedinci umožnit úspěšné zapojení do života a běhu společnosti, 

ve které žije. Výčet těchto kompetencí v RVP PV je rozčleněn do pěti okruhů: 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání byl schválen v srpnu roku 2004. 

Vešel v platnost tedy ještě dříve než nový školský zákon. Příčinou byla snaha 

poskytnout školám dostatek času na seznámení s kurikulem, promyšlení podmínek 

školy a uvědomění si svých možností. Toto vše by mělo vyústit v tvorbu školních 

vzdělávacích programů. Po schválení nového školského zákona a jeho nabytí účinnosti 

dnem 1. ledna 2005 došlo k porovnání tendencí stanovených v RVP ZV s tímto 

zákonem. Při této konfrontaci byly zjištěny nedostatky v oblasti integrace mentálně 

postižených žáků, a proto byla vydána ještě příloha RVP ZV- LMP, která se stala 

součástí tohoto programu. Základní vzdělávání navazuje na vzdělávání předškolní. Je to 

jediný stupeň vzdělávání, který je povinný a musí jej tedy absolvovat všichni z dané 

populace. Probíhá ve dvou na sebe navazujících částech na 1. a 2. stupni. První stupeň 

začíná první a končí pátou třídou. Na druhém stupni se vzdělávají žáci od šestého do 

devátého ročníku. Hlavní myšlenkou základního vzdělávání není již pouze předávání 

a osvojování co nej většího množství informací a poznatků. V současné době je i 

základní vzdělávání směřováno ke kompetencím. Ty mají dítěti umožnit, aby poznatky 

nejen přijímalo, ale také získávalo z vlastních prožitků a zkušeností, třídilo je a 



zužitkovalo. Tím pak dítě postupně může dojít až jistým postojům a hodnotám. Cílem je 

tedy nejen dítě připravit k dalšímu vzdělávání, ale především k uplatnění v životě. 

V RVP ZV je uvedeno šest okruhů kompetencí, které jsou kvalitativní i kvantitativní 

výstavbou na základech položených v předškolním věku. 

2.2 Analýza a porovnání kompetencí v RPV PV a RVP ZV 

Prvním okruhem obsaženým v obou rámcových vzdělávacích programech jsou 

kompetence k učení. Tyto kompetence jsou souborem schopností a dovedností 

projevujících se aktivním a pozitivním přístupem k učení. V předškolním věku se dítě 

učí chápat učení jako něco zcela přirozeného, je zvídavé a má touhu poznávat stále nové 

věci. Díky aktivnímu zájmu o poznávání získává dítě nové vědomosti, rozvíjí své 

schopnosti a dovednosti a tím se následně zvyšuje i efektivita jeho vzdělávání. Také 

RVP ZV směřuje k vypěstování pozitivního vztahu k učení. Dítě si na konci povinné 

školní docházky dokáže efektivně plánovat a organizovat čas věnovaný učení a volit 

formy a metody, které mu nejvíce vyhovují. Má přehled, kde a jak získat nové 

informace, dovede je následně vyhodnotit, propojit s již osvojenými poznatky a začlenit 

do komplexů svých vědomostí. Objevuje se zde kritičnost a to nejen při přijímání 

informací z okolí a jejich vyhodnocování, ale i při formulaci vlastních názorů. 

Druhý okruh, který je také součástí obou dokumentů, je označen jako kompetence 

k řešení problémů. Tyto kompetence umožňují dítěti na konci předškolního období 

nahlížet na problémy kolem sebe jako na součást života, s kterou je třeba nějakým 

způsobem se vypořádat. Je důležité, aby se dítě naučilo před problémy neutíkat, ale řešit 

je. V tomto věku ještě není vždy v možnostech dítěte najít řešení, a tak je třeba, aby 

v případě potřeby byl na blízku dospělý, který dítěti pomůže. Dítě se tak postupně učí 

hledat nejrůznější možná řešení, vyhodnocovat své postupy a v případě potřeby je 

znovu využít. Narozdíl od dítěte předškolního věku, které se učilo problémy vidět 

a chápat jako přirozenou součást života, se kompetence k řešení problémů dostává 

v období školním do daleko kvalitnějších rozměrů. Jedinec se snaží nejen problém 

vyřešit, ale zároveň nalézt nejefektivnější způsob řešení, popřípadě i různé alternativy. 



Výsledky a zkušenosti z těchto procesů dokáže využít i v budoucnosti, pokud se setká 

s obdobnou problematikou. Svou volbu a postup při řešení si dokáže následně obhájit. 

Pokud se dostane do krizové situace, vyhodnocuje ji s vědomím následků, které mohou 

jednotlivé varianty s sebou nést. 

Kompetence komunikativní jsou náplní třetího okruhu. I tento soubor se vyskytuje 

paralelně v obou vzdělávacích programech. Dítě, které je kompetentní v komunikativní 

oblasti ovládá receptivní i perceptivní složky řeči. Při svém projevu používá prvky 

verbální i neverbální komunikace. Aktivně a se zájmem se zapojuje do komunikace 

nejen s vrstevníky, ale i s dospělými, chápe a respektuje pravidla dialogu. Komunikace 

je pro něj pomocníkem, nikoliv stresujícím faktorem. Tyto kompetence nabyté 

v předškolním období dále získávají nejen na kvantitě, ale i na kvalitě. Vyjadřování na 

konci základní školy je pak souvislé, v myšlenkových formulacích je logika a 

výstižnost. Problémy dítěti nečiní ani naslouchání druhým, ani zapojení se do diskuse. 

Zaujímá vlastní postoje k diskutovanému tématu a formuluje svůj osobní názor, který se 

snaží také obhájit. Využívá také nejrůznějších prostředků moderní techniky, které jsou 

pro něho nejen prostředkem komunikace, ale i zdrojem informací. 

Čtvrtým okruhem společným pro obě období, jsou kompetence sociální a personální. 

Bez sociálních kompetencí by se dítě velmi špatně adaptovalo na nové sociální 

prostředí, kterým první třída je. Díky těmto kompetencím se dokáže nejen zapojit do 

života dané skupiny, ale i přijmout nové sociální role. Dítě je schopno empatie, 

spolupráce a domluvy. Ve skupině se snaží prosadit své názory, ale v případě potřeby 

dokáže v zájmu skupiny také ustoupit. Prosociální chování nesmí u dítěte překročit 

zdravou míru, aby nebylo ohroženo. Z tohoto pohledu je důležitá obezřetnost vůči cizím 

lidem, ale i rozpoznání a nesouhlas s neetickým a nemorálním chováním. Docházka do 

základní škol je obdobím, kdy značně rozšiřuje repertoár nových sociálních rolí. Dítě se 

aktivně také spolupodílí na pravidlech skupiny, v níž se pohybuje. Ve vztahu k druhým 

lidem je empatický, dokáže regulovat své chování a uvědomuje si hodnotu kladných 

mezilidských vztahů. Sounáležitost s určitou skupinou mu přináší uspokojení a pocit 

sebeuplatnění a podle potřeby dokáže nejen o pomoc požádat, ale i druhému pomoci. 



Posledním okruhem, který se objevuje v obou rámcově vzdělávacích programech jsou 

kompetence činnostní a občanské. Dítě vstupující do základní školy by mělo mít 

osvojené elementární pracovní dovednosti, návyky, ale i vlastnosti, které jsou při práci 

potřebné. Z těchto vlastností je to především smysl pro povinnost, vytrvalost nebo 

zodpovědnost. Potřebné je taky uvědomění, že jsme součástí světa, který nás obklopuje, 

ať již přírody nebo společnosti. Začíná zde i elementární povědomí o dopadu některých 

činností na stav a kvalitu okolí a prostředí, v němž žijeme. Přístup k činnostem by měl 

být aktivní a radostný a to nejen k těm, které již dítě zná a ovládá. Dítě by mělo rádo, se 

zájmem a trpělivě také zkoušet činnosti zcela nové. V průběhu školní docházky dochází 

k velkým posunům. Dítě v tomto období již není egocentrické, a proto dokáže 

respektovat vnitřní hodnoty druhých lidí. Zároveň dokáže posoudit, zda tyto hodnoty a 

z nich vyplývající chování jsou či nejsou v souladu se zákony a normami obecně 

uznávanými v naší společnosti. Tyto kompetence by dítěti měly umožnit, aby bylo 

schopno pohotově a samostatně jednat v krizových situacích, s nimiž se setkává. 

Postupným nabýváním nových vědomostí a zkušeností dospívá k úctě nejen ke 

kulturním tradicím, ale uvědomuje si i nutnost ochrany životního prostředí. 

Zvláštní skupinu tvoří kompetence pracovní, které jsou charakteristické pouze pro 

RVP ZV. V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání nejsou 

pracovní kompetence zaznamenány jako samostatný oddíl vzhledem k tomu, že část 

jich je obsažena v předchozích souborech. Tyto kompetence uvedené v RVP ZV v sobě 

zahrnují nejen osvojení pracovních návyků a rozvoj zručnosti, ale jsou i základem pro 

rozvoj a osvojení odborných kompetencí nezbytných pro následné uplatnění na 

odborných školách a učilištích. Dochází k vzrůstu kvality pracovních dovedností. 

Jedinec se postupně seznamuje s nejrůznějšími materiály, dokáže je zpracovat a využít. 

Při své práci se soustřeďuje nejen na kvalitu, ale i na možnost prezentace či širšího 

veřejného uplatnění konečného výsledku či výrobku. Někdy dochází v tomto období i 

k užší orientaci směřující ke konkrétní profesní přípravě. 

Klíčové kompetence jsou v RVP PV formulovány jako očekávané výstupy a jsou 

určující při tvoření obsahů předškolního vzdělávání. Obsah, metody i formy výchovně 

vzdělávacího působení by měly být voleny tak, aby vedly k jejich osvojení. Soubory 



jednotlivých kompetencí jsou definovány jako výstupy očekávané na konci 

předškolního období, na kterých se bude dále v základním vzdělávání stavět. 

Okruhy kompetencí, uvedených v RVP PV se v bodě 1-5 shodují s okruhy klíčových 

kompetencí uvedených v RVP ZV. Tento program obsahuje navíc kompetence 

pracovní, které jsou charakteristické pouze pro RVP ZV. Kompetence obsažené v obou 

dokumentech jsou v určité návaznosti na sebe, jen jejich úroveň se postupně zvyšuje. 

Stejně tak jako kompetence uvedené v RVP PV se vztahují k dítěti nacházejícího se na 

konci předškolního období, tedy před vstupem do základní školy, také kompetence 

obsažené v RVP ZV označují ideální rozvoj žáka při dokončení devítileté docházky. 

V obou případech je ale nutné mít na zřeteli, že každé dítě je individualitou a úroveň 

kompetencí se bude u jednotlivých žáků lišit. 

Z výše uvedených poznatků je zřejmé, že v současné době jsou kompetence jedním 

z pilířů vzdělávacích programů a tvoří jakési výstupy a předpoklady pro úspěšný postup 

na další stupeň vzdělávání, profesní uplatnění a celkové začlenění se do života. Míra 

osvojení výstupních kompetencí uvedených v RVP PV je také jistým ukazatelem školní 

zralosti a připravenosti dítěte. 

3. TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ ŠKOLNÍ ZRALOST A 

ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST 

V České republice je již po desetiletí propracovaná síť p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é h o 

poradenství. Díky tomuto systému máme dobré zázemí pro diagnostiku dětí, které mají 

zahájit povinnou školní docházku. V souvislosti s diagnostikou dítěte před vstupem do 

školy se setkáváme především s termíny školní zralost a školní připravenost. 

Pedagogický slovník vydaný v roce 1995 obsahoval pouze termín školní zralost, který 

byl vymezen jako: „Stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální 

způsobilost začít -> školní docházku a zvládnout požadavky školní výuky. U nás se 

zjišťuje orientačně při zápisu do 1 . třídy, v p ř í p a d ě p o c h y b n o s t í psychodiagnostickými 

metodami v pedagogicko-psychologických poradnách. Na základě výsledků vyšetření, 



nebo na žádost rodiči) lze začátek školní docházky odložit, ve výjimečných případech 

uspíšit. " ( Průcha, J., Walterová, E„ Mareš, J 1995, s.225 ) 

Pojem vymezující školní připravenost se v tomto slovníku neobjevuje, avšak změnu 

přináší nové vydání pedagogického slovníku v roce 2003, v kterém je již školní 

připravenost obsažena. Autoři této publikace definují š k o l n í p ř i p r a v e n o s t jako: 

„ Souhrn předpokladů dítěte pro úspěšné zvládnutí školního života a nároků vyučování. 

Školní připravenost je komplexní charakteristika, která zahrnuje jak úroveň 

biologického a psychického vývoje dítěte, tak dispozice vytvářené na základě učení 

a vlivu konkrétního sociálního prostředí ( Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. 2003, 

S.241). 

Velmi zajímavé je také nahlédnutí do psychologického slovníku. Je zde obsažen pouze 

termín zralosti školní, který je definován jako: „ způsobilosti dítěte absolvovat školní 

vyučování; předpokládá určitý rozvoj jazyka a myšlenkových operací, schopnost aktivní 

pozornosti, soustředění; předčasné zařazení do vyučování může mít za následek ztrátu 

sebedůvěry, neurotizaci, regresi. " ( Hartl, P. 1993, s.242 ). Tato definice nám nabízí 

pohled na danou problematiku z psychologického hlediska. Obsahuje v sobě jeden 

velmi důležitý termín a tím je způsobilost. S tímto označením se můžeme ve vztahu se 

zahájením povinné školní docházky setkat. Mohlo by se zdát, že termín způsobilost by 

byl optimální pro celkové zastřešení pojmů školní zralost a školní připravenost. 

Způsobilost je ve svém původním významu chápána jako schopnost něčeho nebo 

k něčemu. Toto by se dalo přenést i na školní způsobilost. Poněkud problematičtější je 

podrobnější zamyšlení nad pojmem školní nezpůsobilost, takovéto dítě by bylo 

neschopné školního vzdělávání, což je v tomto kontextu nepřesné. Bylo by tedy nutné 

k tomuto pojmu přidat přívlastek „dočasně". Dítě, které by pak mělo odloženou 

povinnou školní docházku, by bylo dočasně nezpůsobilé pro zahájení školní docházky. 

Tato úprava by mohla pomoci vyřešit problém, na který je možné při procházení 

odborné literatury narazit, a tím je nejednotnost v terminologii, zn í ž jednotliví 

odborníci vycházejí. Někteří autoři ve svých odborných publikacích užívají oba 

termíny, tedy školní zralost i školní připravenost. Jiní považují tyto dva pojmy za 

konvergentní. Zastáncem názoru, který považuje tyto termíny za sbíhavé je například 



Mertin, který ve svém výkladu používá tyto pojmy bez vazby na jejich původní slovní 

význam. Školní zralost / připravenost chápe jako „ výslednici charakteristik dítěte, přání 

a očekávání rodičů, kvality domácího prostředí, kvality působení mateřské školy a 

charakteristik a požadavků školy ( Mertin, V., Gillernová, I. 2003 s. 220 ). Další 

autorka Valentová sice užívá jak termín školní zralost, tak i školní připravenost, ale 

nikoliv jako oddělené složky. Školní připravenost považuje za širší pojetí problematiky 

přípravy dítěte na nároky školy, do kterého zahrnuje biologickou a psychosociální 

zralost, stejně tak jako působení výchovného prostředí. Zdůrazňuje také vliv vývoje 

výchovně vzdělávacích koncepcí na tuto problematiku a s ní spojenou změnu nároků na 

připravenost dítěte, která se vždy odvíjí od konkrétního školního systému 

(Kolláriková,Z„ Pupala, B. 2001). Toto je velmi důležitý aspekt. Bylo by dobré 

posuzovat zralost a připravenost dítěte i vzhledem k danému školnímu programu, do 

kterého má dítě vstoupit. Zvláště v dnešní době, kdy programy jednotlivých škol se liší 

a je možné vybrat pro dítě tu nejvhodnější variantu. 

Mezi odborníky z pedagogicko psychologické praxe lze nalézt také zastánce názoru 

(například Zelinková , Vágnerová), že tyto pojmy mají každý svůj specifický obsah a 

svou jedinečnou váhu při posuzování, zdaje dítě dostatečně vybavené pro vstup do 

základní školy. Vágnerová upozorňuje na fakt, že „doba nástupu do školy nebyla 

stanovena náhodně. Ve věku 6-7 let dochází k různým vývojovým změnám, které jsou 

podmíněny zráním i učením. Většina z nich je pro úspěšné zvládnutí role školáka 

důležitá, i když jejich význam může být různý. Kompetence, které jsou potřebné 

k přijatelnému zvládnutí školních požadavků, můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1. Kompetence, které jsou závislé na zrání. V této souvislosti lze mluvit o školní zralosti. 

2. Kompetence, na jejichž rozvoji se ve větší míře podílí učení. Jejich úroveň vyjadřuje 

školní připravenost." (Vágnerová, M. 2000, s.136.) 

Zelinková pohlíží na tuto problematiku z pohledu prevence a pedagogické diagnostiky. 

I ona rozlišuje školní zralost, která se vztahuje k celkovému biologickému zrání 

organismu a školní připravenost zahrnutou v kompetencích a ovlivnitelnou učením 

a prostředím, v němž dítě žije. (Zelinková, O. 2001 ) 



Můj názor se ztotožňuje s členěním Marie Vágnerové. Pociťuji rozdíl mezi školní 

zralostí a školní připraveností. Školní zralost je otázkou celkového zrání centrální 

nervové soustavy. V tomto smyslu lze vývoj dítěte stimulovat, nikoliv však zrání jeho 

organismu urychlit. Školní zralost je možné sledovat a posuzovat v mnoha oblastech. 

Dítě, které je nezralé, je vystaveno riziku neúspěšnosti a je pro ně odklad školní 

docházky vhodný. Alespoň v běžném typu škol. Nezralé dítě by mělo šanci uspět pouze 

pokud by primární vzdělávání plně respektovalo jeho vývojový stupeň. Toto by 

umožnilo nesoustředit se na posuzování výkonů jednotlivých žáků, ale zaměřit se na 

vytvoření podmínek pro maximální možný rozvoj jedince a ohodnocení jeho pokroků. 

Školní připravenost se odvíjí od zkušeností dítěte a zahrnuje v sobě kompetence, jimiž 

je dítě vybaveno a které jsou do jisté míry závislé na učení a prostředí. V případě návrhu 

odložení docházky z tohoto důvodu je nutné zvážit životní podmínky a sociální 

prostředí. Odklad školní docházky pro tyto děti je přínosem pouze za předpokladu, že je 

reálná šance, že dítě během tohoto roku vyrovná své znevýhodnění. Pokud vyrůstá 

v nepodnětném a sociálně velmi slabém prostředí, je dobré jej zařadit do školy, nejlépe 

do přípravné třídy, i s tím rizikem, že neuspěje a bude mít v počátku problémy. Jedině 

tak je možné zajistit dítěti dostatek nových podnětů, situací a zprostředkovat mu situace, 

které povedou k vytváření kompetencí. Naopak, při včasné diagnostice rizik, které by 

mohly narušit úspěšnost dítěte ve škole, je možné v této oblasti s dítětem velmi 

efektivněně pracovat a handicapy vyrovnat. 

V pedagogické diagnostice uvádí Zelinková materiál, který vypracoval O. Kondáš. 

Pozorovací schéma k posuzování školní zralosti v jeho podání má sloužit především 

k včasné intervenci, nežli k odkladům. Snaží se o včasné vytipování rizikových oblastí 

u jednotlivých dětí. V jeho schématu se objevují následující oblasti: 

• řeč: zde se zaměřuje na komunikaci a vyjadřovací schopnosti, výslovnost, ale i 

schopnost reprodukce konkrétního obsahu 

• činnost a hra: zde si všímá zájmu dítěte s jakým přistupuje nejen k již známým 

činnostem a hrám, ale i k činnostem zcela novým 

• grafomotorika 



• sociabilita 

• zvládnutí prvků sebeobsluhy 

• emocionalita 

• chování: samostatnost, aktivita, hravost přizpůsobivost a disciplinovanost 

Toto schéma lze využít při pedagogické diagnostice v mateřské škole. I když v názvu je 

obsaženo, že jde o posuzování školní zralosti, zahrnuje v sobě také prvky školní 

připravenosti. Všechny tyto oblasti mohou skrývat problémy, s kterými je možno dětem 

při včasném odhalení pomoci, aniž by to ohrozilo jejich nástup do základní školy. 

Oblasti školní připravenosti ve smyslu prevence a reedukace je věnována, vzhledem 

k její ovlivnitelnosti, velká pozornost. Ve snaze co nejlépe vybavit a připravit dítě na 

vstup do základní školy bylo vypracováno mnoho rozvíjejících programů, například 

Těšíme se do školy. Hrajeme si s Filipem či nepřeberné množství sešitů s pracovními 

listy rozvíjejícími například grafomotoriku. 

3.1 Oblasti posuzované v souvislosti se vstupem dítěte do ZŠ 

Odklad školní docházky nemá být v žádném případě pouze odložením povinností, ale 

poskytnutím času na vyrovnání handicapu, který dítě znevýhodňuje. S odkladovými 

dětmi je třeba systematicky pracovat na jejich individuálním rozvoji směrem k normě. 

Toto je možné pouze na základě pedagogicko psychologické diagnostiky vymezující 

problémové oblasti u daného dítěte. Mertin uvádí dva přístupy k posuzování školní 

zralosti. ( Mertin,V., Gillernová, I. 2003 ) 

Tradiční, medicínské pojetí školní zralosti se zaměřuje výlučně na dítě. Na jeho 

psychický i somatický vývoj, zralost pracovní i sociální, zdravotní stav, úroveň 

řečových a grafomotorických dovedností a další aspekty, které jsou spojeny pouze 

s dítětem, l ento přístup je v posledních letech nahrazován novým pohledem na danou 

problematiku. Stále větší váhaje přikládána také dalším faktorům, které mohou velmi 



významně ovlivnit školní úspěšnost dítěte. Toto ekologické pojetí je založeno na 

systémovém přístupu a obrací svou pozornost nejen na dítě, ale i na další proměnné 

a těmi jsou rodina a škola. Při posuzování zda nastoupí dítě do školy, či mu bude 

povolen odklad školní docházky, se soustřeďujeme nejen na předpoklady na straně 

dítěte, ale i na předpoklady na straně rodiny a školy. Klima, které v rodině panuje, může 

mít na dítě dosti zásadní vliv. Je tedy nutné v této souvislosti zvážit, z jaké rodiny dítě 

přichází. Ambice rodičů spojené se vzděláváním jejich dítěte, stejně tak jako podnětnost 

prostředí, socioekonomický status rodiny, či dosažené vzdělání jejich členů se velmi 

různí. 

Všechny tyto aspekty působí na dítě a odráží se v jeho vývoji a rozvoji. Předškolní věk 

spadá do období, kdy je za stěžejní ve výchovně vzdělávacím působení na dítě 

považována rodina. Neméně podstatné jsou také předpoklady na straně školy. A to 

nejen školy mateřské, ale také školy základní, do níž má dítě vstupovat. Přesto, že zde 

byl trend, že mateřské školy nemají dítě na školu připravovat, není tomu tak. Právě 

mateřská škola hraje v připravenosti dítěte velkou roli. Většina našich škol je nastavena 

na určitou škálu kompetencí, s nimiž dítě do první třídy přichází a staví na nich svou 

další výchovně vzdělávací práci. Úloha mateřské školy, která vede své děti právě 

k těmto výchozím kompetencím, je v tomto aspektu nezastupitelná. Proto je vhodné, 

aby se rodiče zajímali o zaměření mateřské školy na rozvoj specifických dovedností 

potřebných ve škole, na kvalifikovanost a kompetentnost učitelek, ale 

i dosavadní úroveň a výsledky vzdělávání. 

Mateřská škola je prvním článkem, v němž se děti s výchovně vzdělávacím procesem 

setkávají. Dalším stupněm je vzdělávání základní. Programy základních škol navazují 

na programy škol mateřských. Učitelé základních škol předpokládají, že děti 

přicházející do první třídy již dosáhly určitého stupně ve svém vývoji, ale i v úrovni 

schopností a dovedností, v souladu s očekávanými výstupy na předchozím stupni. Ne 

všechny dovednosti a schopnosti lze získat spontánně, bez cíleného a systematického 

vedení v dětském kolektivu. A právě zde mají mateřské školy klíčovou roli. Nutná je 

vzájemná spolupráce mezi oběma institucemi, která umožní dětem plynulý přechod 



a návaznost jednotlivých vzdělávacích programů. Toto vše může pomoci dítěti lepe se 

vyrovnat s přechodem i s požadavky, které jsou se vstupem dítěte do základní školy 

spojeny. Ve snaze zajistit dítěti co možná nejlepší podmínky, je dobré zaměřit se take 

na základní školu, do níž má dítě vstoupit. Sledujeme nejen program, podle ktereho 

škola pracuje, ale i podmínky, které má. Do oblasti podmínek školy spadá složení 

a kvalifikovanost pedagogického sboru, přítomnost či spolupráce s dalšímu odborníky, 

organizace a způsob vyučování, počet dětí ve třídě, materiální zabezpečení, 

organizování mimoškolních aktivit a mnohé další. Všechny výše uvedené faktory, ať již 

na straně dítěte, rodiny či školy, je nutné při posuzování školní zralosti a připravenosti 

dítěte na zahájení školní docházky zvážit a posoudit, aby se pro dítě podařilo zajistit 

co nejlepší start do celoživotního vzdělávání. 

Pokud se i přes všechny tyto rozvíjející snahy vyskytnou aspekty, které ukazuji 

na možné selhání dítěte po vstupu do první třídy, je dobré zvážit, zdaje pro dítě 

zahájení povinné školní docházky již vhodné, či zda zvolit odklad školní docházky. 

4. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

V průběhu historického vývoje se měnila délka povinné školní docházky. Doba plnění 

se v různých epochách pohybovala mezi osmi až deseti lety. V České republice je od 

roku 1995 zavedena povinná devítiletá školní docházka, kterou musí dítě absolvovat na 

některém z typů základních škol. Největší procento dětí navštěvuje základní školu. Děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost docházet do škol speciálních, 

pomocných či zvláštních, neboje podle možnosti zvolena integrace do běžné základní 

školy. Devítiletá školní docházka je rozdělena na první a druhý stupeň, přičemž studenti 

druhého stupně mohou plnit povinnou školní docházku též na některém z víceletých 

gymnázií. Někteří rodiče se rozhodnou pro variantu domácího vzdělávání, která je sice 

plně přizpůsobena individualitě dítěte, avšak je pro dítě jistou izolací od skupiny 

vrstevníků a života v ní. 



Možností jak splnit povinnou školní docházku je tedy mnoho a každý z rodičů může 

zvolit pro své dítě ten nejvhodnější způsob. I přes tuto možnost volby školy a typu 

vzdělávání, které by dítěti nejvíce vyhovovalo, je stále velký počet rodičů, kteří žádají 

o to, aby byla docházka jejich dítěte do základní školy odložena. 

4.1. Legislativní ošetření 

Hlavním právním dokumentem ošetřujícím povinnost absolvovat školní výuku je sbírka 

zákonů č. 561 - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání. Tento školský zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2005. Výjimku tvoří 

ustanovení §20, jehož účinnost nabyla dnem vyhlášení a dále ustanovení §77 až 79, §80 

odst. 1 až 8 a §82 odst. 3, které nabudou účinnosti až od 1. září 2007. V tomto zákoně 

jsou uvedeny podmínky vzdělávání, ale i práva a povinnosti všech, kteří se výchovně 

vzdělávacích procesů účastní a kteří se na nich podílí. 

Devítiletá školní docházka je podle tohoto zákona povinná nejen pro občany naší 

republiky, ale i pro cizince, kteří žijí na území našeho státu na základě trvalých 

a přechodných pobytů, dlouhodobých víz a pro azylanty. „ Povinná školní docházka 

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 

věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 

počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné 

školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé 

a požádá-li o to jeho zákonný zástupce." ( Zákon č. 561 § odst. 3 ) Povinná školní 

docházka je stanovena na devět let, nejdéle však do sedmnácti let věku studenta. 

Místem plnění povinné školní docházky bývá většinou spádová škola v místě bydliště 

žáka. Rodiče mají možnost zvolit pro své dítě i jinou základní školu. Pokud je dítě do 

této školy přijato, je povinností ředitele této školy oznámit danou skutečnost škole 

spádové. 

Zápis do základní školy probíhá v době od 15. ledna do 15. února. Škola si v tomto 

období vybere termín konání a oznámí ho na veřejně přístupném místě. Zákonný 



zástupce, jehož dítě má v daném roce podle zákona zahájit školní docházku má 

povinnost se s ním k zápisu dostavit. Pokud se rodič nemůže z nějakého důvodu ve 

stanoveném termínu dostavit, musí se omluvit a požádat o náhradní termín. 

K samotnému zápisu je nutné donést rodný list dítěte a kartičku pojištění. V praxi se 

můžeme setkat s rodiči, kteří se domnívají, že pokud žádají o odklad školní docházky, 

k zápisu nemusí. Ale tato povinnost platí i v případě, že rodiče chtějí žádat pro své dítě 

odklad školní docházky. 

4.2 Druhy odkladů školní docházky 

4.2.1 Odklad školní docházky o 1 rok ( výjimečně o 2 roky) 

Nejčastější formou odložení školní docházky je odklad o 1 rok. K tomuto rozhodnutí 

má pravomoc ředitel základní školy a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, 

doložené dvěma odbornými posudky. Posouzením poradenského zařízení a posudkem 

praktického či odborného lékaře. Mezi poradenská zařízení patří především 

pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Lékařem, který 

může posoudit v souvislosti se zahájením školní docházky zdravotní stav dítěte je nejen 

jeho pediatr, ale i jiný odborný lékař. Praktický lékař může doporučit odklad zejména 

z důvodu časté nemocnosti a celkové tělesné nezralosti. Pokud se u dítěte objeví jiné 

zdravotní obtíže, či zdravotní handicapy, bývají posuzovány specializovanými lékaři. 

K tomu, aby v žádosti rodičů ředitel rozhodl kladně, musí být obě výše uvedená 

posouzení kladná. Pokud jsou všechny podmínky splněny, povolí ředitel odklad školní 

docházky o jeden rok, ve výjimečných případech i o dva roky. 

4.2.2 Dodatečný odklad školní docházky 

Tento postup se používá v případě, kdy dítě nastoupí do školy a během prvního pololetí 

se projeví vážné problémy plynoucí z tělesné, mentální či sociální nezralosti. V tomto 

případě pak může ředitel po poradě s rodiči, učitelem a odborníky odložit počátek 



plnění docházky do základní školy na další školní rok. Dítě tak nastupuje následujícího 

1. září znovu do první třídy. Toto řešení není příliš šťastné a mělo by být využíváno jen 

výjimečně. Dítě může prožívat pocity zklamání z vlastního neúspěchu a je nutné s ním 

velmi citlivě pracovat. Velkým rizikem je v tomto případě narušení vývoje osobnosti 

a celkového vztahu k budoucímu vzdělávání. Tomuto dítěti je zároveň doporučeno 

vzdělávání v mateřské škole, aby byla zajištěna systematická práce s dítětem a podnětné 

rozvíjející prostředí. I přes všechna negativa, která jsou s dodatečným odkladem 

spojena, je toto řešení pro dítě, které do školy nastoupilo skutečně nezralé jediným 

možným a správným řešením. Školsky nezralé dítě nedokáže unést zátěž, která je 

s docházkou do školy a školní výukou spojena. Takové dítě je nesoustředěné, nevydrží 

sedět v lavici a sledovat výuku. Častá je také zvýšená únava, nesamostatnost, 

nediferencovanost v oblasti hry a povinností. Toto vše vede ke zhoršení výkonu, který 

dítě podává a návrat do mateřské školy je pro něho v tomto případě vysvobozením. 

4.2.3 Předčasný nástup do školy 

Poslední možností, která nabývá tak častá je předčasný nástup do školy. Jedná se 

o protipól předcházejícího problému. Týká se dětí, které jsou předčasně školsky zralé 

a připravené přesto, že hranice šestého věku dovrší teprve v období mezi zářím 

a prosincem daného roku. U těchto dětí je možné požádat o zahájení školní docházky 

ještě před dovršením věku šesti let. Zde je třeba ale zvýšené opatrnosti, jelikož někteří 

rodiče žádají o předčasný nástup u svého dítěte, i když není ve všech oblastech 

dostatečně zralé. Rodiče mnohdy přikládají velký význam znalostem a dovednostem 

jejich dítěte a opomíjejí důležitou oblast, kterou je sociální a emotivní zralost. Aby se 

zabránilo tomu, že dítě díky ambicím svých rodičů selže, musí tyto děti povinně 

absolvovat testy školní zralosti v pedagogicko psychologické poradně, které prokáží, 

zda jsou skutečně školsky zralé a připravené. S výsledky tohoto vyšetření se pak dítě 

spolu s rodiči dostaví k řádnému zápisu do školy, kde ředitel rozhodne, zda povolí 

předčasné zahájení školní docházky. 



4.3 Posuzování školské zralosti a připravenosti dítěte. 

Diagnostika v oblasti školní zralosti má u nás dlouholetou tradici. Již v minulosti byla 

u nás velmi dobrá screeningová síť testující školní zralost u dětí. Nej větší záchyt 

školsky nezralých dětí byl v mateřské škole, kde všechny děti procházely orientačními 

testy. V dnešní době se již pravidelné testování dětí před nástupem do školy frontálně 

většinou neprovádí. Informovanost rodičů a jejich zájem o to, zda jejich dítě bude 

úspěšně ve škole prospívat vede k tomu, že stále více dětí prochází některou z forem 

diagnostiky. Na posuzování a diagnostice se podílí několik institucí, díky jejichž 

spolupráci je možné komplexně zhodnotit aktuální zralost a připravenost dítěte na vstup 

do základní školy. Podle konkrétní potřeby se tak do diagnostiky dítěte zapojují 

především: 

• Rodiče 

• Mateřská škola 

• Praktický lékař 

• Pedagogicko-psychologická poradna 

• Speciálně pedagogické centrum 

• Základní škola 

Prvním, kdo se zamýšlí nad tím. zdaje jeho dítě dostatečně zralé a připravené na vstup 

do základní školy, jsou rodiče. Jejich pohled na odložení školní docházky se v průběhu 

dějin měnil. V minulosti byl brán odklad jako ostuda a popření normality dítěte. Rodiče 

se snažili, aby jejich dítě po dovršení šesti let zahájilo povinnou školní docházku 

a k odkladu přistupovali spíše zřídka. Dnešní trend je zcela opačný. Počet rodičů, kteří 

žádají pro své děti odklad školní docházky stále narůstá. Ne vždy je toto řešení voleno 

vzhledem k nezralosti či nepřipravenosti dítěte na školu. Mnohdy je motiv k tomuto 

rozhodnutí zcela jiný - bezplatný servis mateřské školy, lepší skloubení provozu 

mateřské školy s pracovní dobou, ale i prodloužení období bez úkolů povinností 

a každodenní přípravy. Toto vše přispívá k tomu, že odklad školní docházky považuje 

stále více rodičů nejen za vhodný, ale i výhodný a moderní. 



Hned po rodičích je zde mateřská škola. Její pracovníci, vzhledem k době strávené 

v této instituci, znají dítě také velmi podrobně. Učitelka mateřské školy vytváří na 

základě pozorování dětí, rozhovoru a diagnostiky kresebného projevu pedagogickou 

diagnostiku. Toto ji ukládá také Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání. ( příloha č.l ) Vypracovává diagnostiku vstupní, průběžnou a výstupní. Ve 

své praxi využívají učitelé mateřských škol také některých testů. Nejčastěji 

používanými jsou Jiráskův Orientační test školní zralosti. Kresba lidské postavy, ale 

také například Test rizika poruch čtení a psaní ( Švancarová, Kuchařská). Na základě 

výsledků všech těchto složek diagnostiky, které se pravidelně zaznamenávajíce pak 

schopna usuzovat o tom, zdaje dítě zralé a připravené na vstup do školy, či je vhodné 

uvažovat o odkladu školní docházky. Přesto, že její slovo je pouze poradní, může dát 

rodičům velmi cenné informace a v případě potřeby také doporučit další odborné 

vyšetření. 

Dalším odborníkem, který se zaměřuje na zralost dítěte a to především tělesnou, je 

dětský praktický lékař. Děje se tak při preventivní pětileté prohlídce. Přesný průběh 

prohlídky v současné době není nijak závazně předepsán. Jediným závazným aspektem 

je doba konání prohlídky, která by se měla uskutečnit nejdříve tři měsíce před pátým 

rokem a nejpozději tři měsíce po pátém roku věku dítěte. Nejen tělesná nezralost, ale 

také častá nemocnost může vést pediatra k návrhu odložení docházky dítěte do základní 

školy. Časté absence jsou pro dítě také rizikovým faktorem, který může velmi negativně 

ovlivnit jeho školní úspěšnost. 

Velkému náporu v posledních letech, čelí také pedagogicko-psychologické poradny. 

Největší zájem o poradenské služby každoročně zaznamenávají zejména v období 

kolem zápisu do základní školy. Mnoho rodičů se na poradny obrací s žádostí 

o provedení testu školní zralosti u jejich dítěte. Odborníci v poradnách pracují podle 

mnoha testů. Nejznámějším a jediným testem, který je publikován a používá se také 

jako screeningový, je Jiráskův test školní zralosti. ( příloha č.2 ) 

Další testy jsou zaměřeny již vždy konkrétně na danou oblast. Mezi testy zkoumající 

úroveň rozumových schopností můžeme zařadit například testy Terman - Merrill. Jde 



nejen o základní inteligenční testový soubor používaný pro diagnostiku mentální 

úrovně, ale zároveň postihuje také LMD a poruchy pozornosti. 

Laterární preference se zjišťuje standardizovaným testem laterality. Pozornost je 

věnována také percepci a to zrakové i sluchové. Úroveň zrakové percepce je možné 

zjistit pomocí Edfeldtova reverzního testu ( příloha č.3 ) založeném na rozeznávání 

shodných a tvarově podobných útvarů lišících se pravolevě, hornodolně nebo malým 

detailem. Tento test je vzhledem k časové náročnosti možné využít i jako zátěžový test 

pro posouzení pracovní zralosti dítěte. 

Pro vyšetření v oblasti sluchové percepce je možné použít Wepman Matějíčkův test, 

kdy dítě sluchem určuje, zda jsou slova stejná. ( příloha č.4 ) 

Dále se pracovníci poradny mohou zaměřit na oblast grafomotoriky, kterou lze 

vysledovat také z kresby postavy, která je součástí Jiráskova testu. Podle potřeby pak 

mohou rodičům poradit a doporučit různé hry a cvičení, které jejich dítěti při rozvoji 

v této oblasti pomohou. ( příloha č.5 ) Z celkového průběhu vyšetření a chování dítěte 

při testování lze dále usuzovat na celkovou pracovní a sociální zralost a orientačně také 

na úroveň řečových dovedností. Baterie testů, které mají jednotlivé poradny k dispozici 

se různí a v praxi je požívána další řada testů. Jejich volba a početnost se podle slov 

ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny na Praze 9, která materiály k výše 

zmiňovaným testům poskytla, odvíjí mnohdy také od finančních možností dané 

instituce. 

S p e c i á l n ě p e d a g o g i c k á c e n t r a jsou dalšími institucemi, na které se rodiče v případě 

pochybnosti, zda dát či neda t jejich dítěti odklad, mohou obrátit. Tato centra se 

vyjadřují k diagnostice převážně u dětí, které jsou v nějaké speciální péči. Spolupracují 

také s mnoha specialisty, jako jsou logopedi, kliničtí psychologové či psychiatři, kteří se 

mohou na posouzení v dané oblasti také spolupodílet. Podle potřeby je možné také 

kontaktovat odborného lékaře, zvláště u dětí s nějakým zdravotním handicapem. 



Poslední institucí, která by se měla spolupodílet na posuzování školní zralosti a 

připravenosti dítě pro vstup do povinného vzdělávání, je základní škola. Učitelé 

základní školy se s dítětem setkávají při zápisu do 1. třídy. Toto setkání je další 

příležitostí pro odhalení školsky rizikových dětí, které by po vstupu do základní školy 

mohly mít nějaké problémy. Toto je zvlášť důležité u dětí, které nenavštěvovaly 

mateřskou školu. Vzhledem k tomu, že u nás navštěvuje mateřskou školu přibližně 

98,4% populace pětiletých dětí ( Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, 

vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice 2000 ), není počet těch, 

které neprojdou screeningem velký. Neexistuje žádný předpis ani nařízení, který by 

ukládal, jak má zápis do první třídy probíhat a co má obsahovat. V důsledku toho je 

úroveň zápisů v jednotlivých školách velmi rozdílná. Ve spojení s bojem škol o žáky se 

mnohdy stává zápis zcela formální záležitostí. Jedinou společnou a závaznou částí je 

tedy dostavení se zákonného zástupce k zápisu ve stanovený termín do spádové školy. 

Rodič musí mít rodný list dítěte, kartičku pojištění a vyplní dotazník směřující k dítěti. 

Další průběh zápisu je již individuální, některé školy prezentují školu jako svět plný 

pohádkových postav, jinde se dětí ujímají starší žáci a seznamují je s prostředím školy. 

Variant je opravdu mnoho. Většina škol se ale v průběhu zápisu zaměřuje také na 

orientační vyšetření školní zralosti a připravenosti. To probíhá při rozhovoru 

s učitelkou, většinou bez přítomnosti rodiče. Učitelka při práci s budoucím prvňáčkem 

- zjišťuje výslovnost dítěte, úroveň komunikace, matematické představy 

(- více, méně, stejně), barvy, zobecnění, úroveň dětské kresby. V případě pochybností je 

elementarista dalším odborníkem, který může rodičům doporučit odložení školní 

docházky u jejich dítěte. Tímto se uzavírá screeningová síť zachycující rizikové děti, 

které by po vstupu do základní školy bez speciální pomoci byly vystaveny riziku 

selhání. 

4.4 Pozitiva a negativa spojená s odkladem školní docházky. 

Pokud je na základě jednotlivých vyšetření a posouzení školní zralosti a připravenosti 

povoleno odložení školní docházky, je nutné tento čas co nejefektivněji využít ve 

prospěch dítěte. Rok, po který je dítěti odložena povinná školní docházka, je časem pro 



to, aby dítě dozrálo a vyspělo. Nelze k tomu však přistupovat pasivně a čekat, zda se 

tomu tak samovolně stane. Je nutné vytvořit co nejlepší podmínky pro jeho rozvoj 

a systematicky pracovat s dítětem zejména v problémových oblastech, které byly 

příčinou odkladu školní docházky. U dětí, které dochází do mateřské školy, je tato 

systematičnost dána vypracováním stimulačních individuálních programů, podle 

kterých učitelka po celý rok s dítětem pracuje. Také rodiče mají v současnosti možnost 

vybrat si z pestré nabídky publikací zaměřených na rozvoj schopností a dovedností 

potřebných pro zvládnutí nároků, které sebou vstup do první třídy přináší. Odklad 

školní docházky je tedy dobrým pomocníkem pro vyrovnání nedostatků ve školní 

zralosti a připravenosti dítěte. Je nutné ale tento poskytnutý čas efektivně využít. 

Ne vždy je však odklad školní docházky pro děti přínosem. Je to zejména v případech, 

kdy dítě je na školu dostatečně zralé a připravené a přesto rodiče zvolí tuto variantu. 

Motivem k jejich rozhodnutí bývá snaha prodloužit dítěti dětství a oddálit čas 

povinností, ale i obava o to, zda jejich dítě unese tíhu nároků, které na ně škola bude 

klást. K těmto obavám přispívá také fakt, že přibližně čtvrtina dětí nastupuje ke školní 

docházce v sedmi letech a tak věkový rozdíl mezi odkladovými dětmi a dětmi, které 

nastupují do školy řádně, je mnohdy skoro dva roky. 

Pokud je však dítě dostatečně školsky zralé a připravené a rodiče se i tak přikloní 

k odkladu školní docházky, může se stát, že se propásne doba. kdy je od přírody 

naprogramované na učení, do školy se těší a jeho motivace v tomto období je veliká. 

Přesto Václav Mertin ve své publikaci říká že: „Odklad školní docházky se v současné 

době hodí pro všechny děti, u kterých má někdo sebemenší pochybnost o tom, že by 

první třídu zvládalo bez problémů. Vzhledem k tomu, že dopředu nevíme, jak bude 

reagovat konkrétní dítě, jaká bude paní učitelka a složení třídy, je nutné doporučit 

velikou opatrnost při rozhodování. Obavy, že dítě přezraje a bude se ve škole nudit a 

tedy i zlobit, nejsou při současných nárocích školy opodstatněné." ( Mertin,V. 2004, 
s. 139) 

Ráda bych s tímto názorem polemizovala. V některých momentech mi nezbývá než 

souhlasit. Jedná se například o vysoké nároky na dítě, které škola má. Pokud je však 

dítě dostatečně školsky zralé a připravené, je schopno tyto nároky zvládnout. 



Samozřejmě ani složení nové skupiny, do níž dítě přijde, se nedá předem nijak 

odhadnout. Je-li ale dítě sociálně zralé, dokáže se za pomoci rodičů a učitele do nové 

skupiny bez větších problémů začlenit. I po roce odkladu bude dítě přicházet do třídy, 

jejíž složení neznáme. Myslím si proto, že výše uvedená fakta nelze podceňovat, nejsou 

však natolik závažná, aby vedla k odkladu školní docházky. Zejména v poslední době, 

kdy je možné si pro své dítě vybrat školu s takovým programem, který našemu dítěti 

bude nejvíce vyhovovat. Stejně tak zmínka o přezrání dítěte je velmi diskutabilní a 

názory jednotlivých odborníků na tuto problematiku se různí. Zatím co Václav Mertin 

se domnívá, že obava z přezrání je neopodstatněná, prof. Matějček uvádí:"... / dítě může 

pře zrát jako vzácné ovoce a ve škole se nudit." ( článek: Kropáčková J. Kdy je dítě 

připravené jít do školy. INFORMATORIUM č.l, s. 8-10 ). Vzhledem ke svým 

dosavadním zkušenostem, vyplývajících ze zpětné vazby rodičů a učitelů první třídy, 

bych se spíše přiklonila k druhému názoru. Jaký je na tuto problematiku názor učitelů 

mateřských škol, základních škol a rodičovské veřejnosti se pokusím zjistit v následující 

praktické části. 



II. PRAKTICKA CAST 

1. C Í L A Ú K O L Y V Ý Z K U M N É H O Š E T Ř E N Í 

V praktické části mé diplomové práce jsem se zaměřila nejen na pedagogické a 

psychologické odborníky, ale i na širší rodičovskou veřejnost. Ještě před samotným 

uskutečněním regionálního výzkumu jsem si nejprve stanovila následující cíl a úkoly 

výzkumného šetření. 

Cílem tohoto v ý z k u m n é h o šetření , j e zj ištění úrovně in formovanos t i 

pedagog ické i š iroké rodičovské veřejnost i v oblast i školní zralost i a 

školní př ipravenost i , analýza č lánků z t isku a konfrontace názorů 

učitelů a rodičů na tuto prob lemat iku . 

r 

Úkoly výzkumného šetření 

1. Vyhledat ve vybraných periodikách články k dané tématice, stanovit kritéria 

rozboru a dle nich vypracovat analýzu těchto článků. 

2. Zjistit, čím jsou rodiče při rozhodování o odkladu školní docházky u jejich 

dítěte nejvíce ovlivněny. Co je nejčastěji zdrojem jejich informací a j a k á j e 

úroveň a validita těchto poznatků. 



3. U rodičovské veřejnosti zjistit, jak si myslí, že by jejich děti měly být do školy 

připravené, co vědí o školní zralosti, kompetencích předškolního dítěte a čeho se 

nejvíce v souvislosti se vstupem dítěte do základní školy obávají. 

4. Porovnat vzájemně názory rodičů s názory předškolních pedagogů v oblasti 

kompetencí dítěte vstupujícího do školy a pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti přechodu 

dítěte do základní školy, postihnout, v čem se názory jednotlivých skupin 

shodují a kde se naopak rozcházejí. 

2. METODY A ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

2.1 Metody 

Při samotné realizaci jednotlivých úkolů jsem použila následující metody. 

- Zvolila jsem individuální nestrukturovaný rozhovor vzhledem k pružnosti 

této nestandardizované formy. Vzhledem k tomu, že v tomto rozhovoru nebylo 

nutné zachytit doslovné znění, ale jeho obsahové myšlenky, rozhodla jsem se 

pro jeho zaznamenání formou písemného zápisu. 

- S ohledem na počet dotazovaných je další metodou, kterou jsem použila 

dotazník, který je právě pro hromadné získávání dat určen. Jednotlivé 

dotazníky byly sestaveny kombinovaně z otevřených i uzavřených otázek. 

Otevřené otázky poskytují velký prostor pro vyjádření vlastního názoru a 

umožňují hlubší postihnutí pohledu dotazovaného na danou problematiku. 

Mezi uzavřenými otázkami se objevily některé zcela uzavřené - dichotomní, u 

nichž měl dotazovaný na výběr pouze z možností ano - ne. Jiné otázky nabízely 

výběr z několika hotových odpovědí z nichž měl dotazovaný volit s tím, že 

v závěru byla doplněna ještě otevřená možnost volné odpovědi označená 

J iné". 



- Dalším nástrojem pro získání potřebných dat byla metoda analýzy dokumentů. 

Tuto metodu jsem aplikovala na texty otištěné v nejrůznějších periodikách, tedy 

na neoficiální dokumenty vztahující se k problematice školní zralosti a školní 

připravenosti. 

2.2 Organizace výzkumného šetření 

Nejprve jsem navštívila pedagogicko-psychologickou poradnu ke komplexnímu ucelení 

této problematiky a jejímu nahlédnutí z pozice odborníků. Pro ujasnění skutečného 

současného stavu v praxi jsem se rozhodla k návštěvě a konzultaci v Pedagogicko-

psychologické poradně na Praze 7, jelikož zde se konal také můj regionální výzkum. 

K prvnímu seznámení pracovníků poradny s problematikou a cílem mého šetření jsem 

využila metodu individuálního nestrukturovaného rozhovoru při mé osobní, předem 

domluvené návštěvě. Dále jsem vzhledem k lepší možnosti vyhodnocení zařadila 

rovněž dotazník, který obsahoval strukturované i nestrukturované otázky . 

Druhým krokem bylo vypracování analýzy článků z některých vybraných periodik. Při 

zpracování této analýzy jsem zvolila následující postup: 

• rešerše článků k danému tématu 

• vyhledání jednotlivých článků 

• stanovení kritérií k rozboru 

• analýza a vyhodnocení 

Zašla jsem do Národní pedagogické knihovny Komenského (NPKK), která 

shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd. 

Jednou ze služeb, které tato knihovna poskytuje, je tvorba rešerší. Zadala jsem si zde 

tedy vypracování dvou rešerší, jedné na téma školní zralost a školní připravenost a 

druhé na téma odklad školní docházky. Toto vše mělo být zpracováno za časové období 

od roku 2000 do současnosti, tedy do června roku 2006. Výsledkem byl odkaz na 

celkem 66 článků otištěných v různých periodikách. 



Následoval další krok a tím bylo vyhledání jednotlivých článků ve studovně a archivu 

Národní pedagogické knihovny Komenského. Po té jsem si zvolila kritéria rozboru, 

podle nichž jsem následně analýzu vypracovala. 

Další fází praktické části bylo uskutečnění výzkumu v mateřských a základních školách. 

Rozhodla jsem se k zrealizování regionálního výzkumu na Praze 7, ve kterém budou 

zahrnuty všechny mateřské a základní školy. V této městské části je celkem 9 škol 

základních a 11 mateřských škol. Do uskutečněného výzkumu bylo zařazeno všech 11 

mateřských škol, ale pouze 8 škol základních. Vzhledem k tomu, že FZŠ Františky 

Plamínkové je škola jazyková a výuka zde probíhá až od třetí třídy, je problematika 

přechodu dětí z mateřské školy do školy základní pedagogům působícím na této škole 

poněkud vzdálená. Jednotlivým základním i mateřským školám jsem přiřadila čísla 

v náhodném pořadí, která neodpovídají pořadníku seznamu (příloha č.8). Dále již tedy 

nejsou uváděny názvy mateřských škol, ale pouze pracovní označení, např. základní 

škola č.l. 

Prvním potřebným krokem bylo sestavení dotazníku. Po jeho vytvoření jsem ještě před 

samotnou fází distribuce do jednotlivých mateřských a základních škol zadala dotazník 

náhodně vybraným zástupcům z každé cílové skupiny ( mimo území Prahy 7), abych si 

ověřila, zdaje formulace otázek jasná a srozumitelná. Následovala fáze vlastní 

distribuce dotazníků do jednotlivých školských zařízení. Každou mateřskou i základní 

školu jsem osobně navštívila a vysvětlila téma mé diplomové práce i cíl daného 

výzkumu. 

Na základních školách jsem po tomto osobním rozhovoru vždy předala dotazníky 

vedení školy, prostřednictvím něhož se dostaly k učitelům. Pro šetření na základní škole 

jsem zvolila dotazník kombinovaný z otázek uzavřených, ale i otevřených nabízejících 

větší prostor pro vyjádření vlastního názoru. Otázky byly zaměřené na zjištění 

povědomí učitelek základních škol o kompetencích uvedených v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, ale i jejich zkušeností v oblasti 

problémů při přechodu dětí z mateřské školy do školy základní. Tento dotazník, 



obsahující celkem devět otázek, byl rozdán všem elementaristkám učícím momentálně 

v prvních třídách. 

V mateřské škole jsem své šetření zaměřila na dvě skupiny dotazovaných. První 

skupinou byli rodiče, druhou skupinu tvořili učitelé pracující momentálně 

s předškolními dětmi. Na každé mateřské škole jsem tedy zanechala nejen dva 

dotazníky pro učitele, ale i odpovídající počet dotazníků pro rodiče a domluvila si 

termín a způsob předání vyplněných dotazníků zpět. Množství zanechaných dotazníku 

pro rodiče odpovídalo počtu dětí, které v daném roce mají podle zákona zahájit 

povinnou školní docházku. Pro obě skupiny dotazovaných jsem zvolila íormu 

strukturovaného dotazníku složeného kombinovaně z otevřených i uzavřených otázek. 

Některé otázky pro učitele mateřských škol jsem směřovala obdobně jako u 

elementaristů na základní škole nebo u rodičů. Zařadila jsem dokonce otázky zcela 

totožné, aby bylo možné lépe porovnat shodnost či rozdílnost v n á z o r e c h jednotlivých 

skupin pedagogů a rodičů na danou problematiku. Dotazník pro rodiče nebylo 

organizačně možné rozdat všem dotazovaným osobně. V této fázi byla nutná spolupráce 

učitelů mateřských škol, kteří na svých školách dotazníky rozdali a vyplněné opět 

shromáždili. 

Pomocí dotazníku jsem zmapovala současné představy rodičů, učitelek mateřských a 

základních škol o problematice školní zralosti a připravenosti dítěte při vstupu do 1. 

třídy. V závěru jsem vyhodnotila nejprve odpovědi jednotlivých skupin a následně 

porovnala, zda se odpovědi rodičů, učitelů mateřských a učitelů základních škol 

shodují, či naopak liší a v čem. 

3. ŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ 

Při návštěvě Pedagogicko psychologické poradně v ulici U Smaltovny 1334/22 na 

Praze 7, jsem se obeznámila s problematikou školní zralosti, školní připravenosti 

a odkladů školní docházky z pohledu odborníků. Zajímala jsem se o používanou 

terminologii, o počty vyšetření, které tato poradna v souvislosti se vstupem dětí 



do základní školy provádí, i o konečný počet doporučení odkladu školní docházky. 

Počty uskutečněných vyšetření školní zralosti a vydaných doporučení k odkladu 

povinné školní docházky znázorňuje graf č. 1 
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Při této konzultaci jsem využila nejen rozhovoru, ale také dotazníku (příloha č.6), který 

obsahoval celkem šest otázek. Tento dotazník byl vyplněn zpětně od školního roku 

2001/2002, tedy za posledních pět školních let. Vyhodnocením jsem zjistila, že od 

školního roku 2001/2002 měl nejen počet vyšetřených dětí v souvislosti s odkladem 

školní docházky, ale i následný počet povolených odkladů školní docházky nejprve 

klesající tendenci. Nárůst zde byl zaznamenán od školního roku 2002/2003 do školního 

roku 2004/2005 a to v obou zkoumaných parametrech. Ve školním roce 2005/2006 sice 

dochází k opětnému poklesu provedených vyšetření a to až o 36%, avšak konečné číslo 

odkladů školní docházky je naprosto shodné jako v předešlém školním roce. ( G r a f č.2) 

zpracovává procentuálně poměr odkladů školní docházky vzhledem k počtu vyšetření. 

2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 

• Počet vyšetření • Počet odkladu 
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Z dalších odpovědí vyplynulo, že nejčastěji vychází podnět od učitelek mateřských škol, 

které rodičům doporučí vyšetření PPP, případně tento impuls vychází od rodičů 

samotných. Velmi zřídka se podle ředitelky poradny stává, že by návštěvu pedagogicko 

psychologické poradny doporučil lékař. Tato poradna, kterou jsem navštívila, ve své 

praxi nerozlišuje termíny školní zralost a školní připravenost a považuje je za 

konvergentní. U otázky: „Co bývá nejčastěji důvodem doporučení odkladu školní 

docházky?" byla uvedena hlavně psychická nezralost, zejména v oblasti pracovní, 

nesoustředěnost, ale také velmi časté vady ve výslovnosti. Tyto příčiny se podle 

pracovníků poradny každoročně opakují. V předchozích letech nabízela poradna 

rozvíjející programy pro děti s odkladem školní docházky. Jednalo se o projekty 

zaměřené především na rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky, např. KUMOT 

( Kuncova motorika). V současné době již v těchto aktivitách nepokračují vzhledem 

k nezájmu rodičů o tyto služby. Tento fakt nutí k zamyšlení, co je důvodem tohoto 

nezájmu? Mohlo by jít například o nedocenění těchto aktivit ze strany rodičů. Příčinou 

by mohla být ale také pestrá nabídka rozvíjejících programů a pracovních sešitů. Nebo 

se rodiče v současnosti cítí dostatečně kompetentní k tomu, aby s dítětem handicap, 

který byl příčinou odkladu školní docházky, vyrovnali. Mají ale rodiče správné a 

aktuální poznatky? Objevuje se v dostupných zdrojích dostatek kvalitních a 



objektivních informací postihujících všechny strany daného problému? Na tyto otázky 

by mohla alespoň částečnou odpověď přinést následná analýza článků odborných i 

populárních periodik. 

4. ANALÝZA ODBORNÝCH A POPULÁRNÍCH ČLÁNKŮ 

Samotné analýze předcházela rešerše na téma školní zralost a připravenost a odklad 

školní docházky, která poskytla odkazy na 66 článků uveřejněných v různých 

odborných a populárně naučných periodikách a denním tisku. Následně se mi podařilo 

ve studovně a knižním archivu dohledat 64 článků. Po přečtení všech příspěvků jsem 

zjistila, že ze zbylých 64 článků jsou dva odkazem na knižní publikaci, jeden na C D-

ROM a deset článků se ani okrajově nedotýká dané tématiky. Do konečného rozboru 

jsem tedy zařadila 51 článků (příloha č.7). 

Před provedením samotné analýzy jsem si nejprve stanovila několik kritérií k rozboru, 

na které se budu zaměřovat : 

1. Prvním kritériem je terminologie. Budu sledovat, zda autoři používají pojem 

školní zralost a školní připravenost a to jako pojmy divergentní a v jakém 

poměru jsou tyto dva pojmy užívány. 

2. Druhé kritérium je směřováno ke kompetencím. Soustředím se na to, kolik 

článků v sobě zahrnuje přehled kompetencí, kterými má být dítě při vstupu do 

základní školy vybaveno. 

3. Třetím kritériem bude odklad školní docházky. Pokusím se zmapovat, jak často 

se autoři zmiňují o odkladu školní docházky a jak k této problematice přistupuji. 

4. Posledním čtvrtým kritériem, které budu sledovat, je nabídka rozvíjejících 

činností pro předškoláky. 



Obecně lze říci, že články v denním tisku jsou velmi stručné, mají spíše populistickou 

úroveň a nesahají k jádru problému. Příspěvky uveřejněné v naučně populárním tisku už 

jsou většinou propracovány více do hloubky a jejich úroveň je dobrá. Zvláště některé 

příspěvky z měsíčníku Rodina a škola jsou dosti obsažné a mohou být pro rodiče 

přínosem. Články v pedagogických periodikách jsou pojímány odborně a postihují 

komplexně danou problematiku. Forma, kterou jsou psány, je ale nejen pro pedagogy, 

svou formou může oslovit i rodiče. Poměr výskytu v jednotlivých druzích tisku 

vystihuje graf č.3 

Graf č. 3 
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Prvním kritériem, které jsem si k analýze zvolila, byla terminologie. Vzhledem k její 

nejednotnosti v této oblasti mě zajímalo, jak bude tato problematika nazývána při 

zprostředkovávání čtenářům. Z mého šetření vyplynulo, že ve 20 článcích bylo 

pracováno s pojmem školní zralost a pouze v 8 případech byl použit také termín školní 

připravenost. Z tohoto počtu osmi článků byla jednou školní připravenost pojímána jako 

nadřazený pojem, tedy jako celková připravenost na školu. 

Druhé kritérium bylo směřováno ke kompetencím. V dnešní době, která je 

charakteristická přechodem od výchovně vzdělávacího působení zaměřeného na 

vědomosti k osvojování kompetencí je zvláště důležité, aby tyto kompetence znali nejen 



pedagogové, ale i rodiče. Soustředila jsem se na to, kolik článků v sobě zahrnuje 

přehled kompetencí, kterými má být dítě při vstupu do základní školy vybaveno. 

Celkem v 18 případech měli čtenáři možnost seznámit se s dovednostmi a schopnostmi, 

které jsou při vstupu do základní školy pro dítě důležité. Ve zbylých 33 příspěvcích 

žádná zmínka o kompetencích dítěte při vstupu do 1. třídy nebyla. 

Třetím kritériem, které jsem si stanovila, byl odklad školní docházky. Tato 

problematika se objevila v souhrnu ve 21 článcích a to z nej různějších úhlů pohledu na 

toto téma. Nejčastěji je odklad školní docházky zmiňován jako řešení v případě 

nezralosti, či přítomnosti nějakého handicapu u dítěte. Velmi často je také dáván do 

souvislosti se začarovaným kruhem, který tvoří rodiče, obávající se toho, že pokud 

jejich dítě nastoupí v šesti letech, nebude stačit dětem starším. Tedy těm, které mají 

odklad školní docházky a tak se k tomuto kroku uchýlí také. Pozitivní z hlediska osvěty 

jsou 4 články, které upozorňují i na rizika, která jsou spojena s odkladem školní 

docházky. Upozorňují na to, že i když může odklad školní docházky mnohým dětem 

velmi prospět, v případě, kdy je udělen dítěti bez jakékoliv příčiny, jeho následky jsou 

negativní.V tomto případě může tento krok dítěti i uškodit. Mezi tyto příspěvky patří 

například článek: Odklad školní docházky může dítěti i uškodit / Martina Šrámková. 

Lidové noviny Roč. 14, č. 30.XI. (2001), s.17. Autorka zde uvádí názory prof. 

Matějčka, který se zmiňuje nejen o pozitivních dopadech odkladů školní docházky, ale 

zároveň uvádí také důvody proč se vyvarovat odložení školní docházky, které je 

zbytečné. Matějček zde říká: „ Pokud do první třídy se šestiletými dětmi nastoupí i žák, 

který brzy oslaví osmé narozeniny, nemusí se mu už dostat vzdělání odpovídajícího jeho 

rozumovým schopnostem Pokud chtějí rodiče odklad jen proto, že jejich potomek je 

výjimečně živé dítě mýlí se, " 

Ráda bych se ještě zmínila o jednom příspěvku, který provází veřejnost krok za krokem 

celým procesem, který je při žádání o odklad školní docházky nutné absolvovat. Jedná 

se o článek: Půjdu letos k zápisu? / Zuzana Beranová. Dítě Roč. 4, č.l (2001), s.50-

51. 2 fot.. 

Závěrečným čtvrtým kritériem, které jsem sledovala, byla nabídka rozvíjejících 

činností pro předškoláky. V mém zkoumaném vzorku bylo 7 článků, které se rodičům 



snažili poradit jak a v čem je dobré dítě rozvíjet, aby bylo do školy co nejlépe 

připraveno. Současně obsahují nabídku nejrůznějších činností a her, které mohou doma 

rodiče s dětmi procvičovat a hrát. Zvláštní skupinou tvořily tři články, představující 

návod, jak zjistit, zdaje dítě v dané oblasti na školu připraveno. Toto se mi zdá velmi 

riskantní a nepřesné, vzhledem k velkým individuálním rozdílům, které mezi dětmi 

v tomto věku jsou. Z tohoto důvodu se domnívám, že testování tohoto druhu může vést 

rodiče k nejistotě a pochybám, mnohdy zcela zbytečným. 

Při závěrečném shrnutí je nutné konstatovat, že nejčastějším tématem v souvislosti 

s přechodem dítěte z mateřské školy do školy základní, je téma odkladu školní 

docházky, které se vyskytlo celkem 21x. Na druhém místě, co do četnosti výskytu, je 

školní zralost, které se týkalo 20 článků. Celkem z 18 příspěvků bylo možné dozvědět 

se o kompetencích potřebných při vstupu dítěte do školy a 7 x byly rodičům nabídnuty 

rozvíjející činnosti. Poměr jednotlivých témat vyskytujících se v článcích je znázorněn 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 1 

Orientovanost článků 

Témata článku Četnost výskytu 

Odklad školní docházky 

21 

Školní zralost 

20 

Kompetence dítěte vstupujícího do 

1. třídy 18 

Nabídka rozvíjejících 

činností 7 

1 esty zaměřené na zjištění 

připravenosti dětí 3 



5. VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

Šetření probíhalo celkově ve dvou typech školských zařízeních, jedním byly materske 

školy a druhým školy základní. V obou typech zařízení jsem předávala dotazníky 

osobně a měla jsem tak možnost hovořit s řediteli těchto škol. V případě škol základních 

byl z počátku přístup ředitelů velmi obezřetný, bylo potřeba velmi pečlivě a podrobně 

seznámit vedení školy s cílem diplomové práce a účelem dotazníkového šetření. 

Zároveň většina ředitelů měla mnoho doplňujících otázek a tak se naše schůzka, která 

měla původně sloužit pouze k předání dotazníků, změnila v dialog nad problematikou 

školní zralosti a připravenosti a odkladů dětí. Po vyjasnění názorů na danou 

problematiku byli všichni ředitelé otevření tomuto výzkumu a dotazníky svým 

elementaristům předali. Celkem bylo v základních školách rozdáno šestnáct kusů 

dotazníků a postupně byly všechny tyto dotazníky vyplněny a vráceny ke zpracování. 

Návratnost dotazníků v základních školách je tedy 100%. Přístup ředitelů mateřských 

škol byl poněkud odlišný. Přesto, že ve všech mateřských školách jsem byla na první 

pohled velmi pozitivně přijata, odehrávala se tato schůzka formou mnou vedeného 

monologu osvětlujícího cíl výzkumného šetření. Doplňující otázky, či potřebu 

konzultace tohoto problému jsem zde nezaznamenala. Narozdíl od elementaristů na 

základní škole jsem se zde setkala ze strany pedagogů s nezájmem dotazník vyplnit. 

Někdy s odvoláním na naprostou časovou vytíženost a ve dvou případech byla 

důvodem osobní averze k vyplňování dotazníků jako takových. Je nutné v této 

souvislosti poznamenat, že tento negativní postoj učitele k realizaci výzkumu na 

příslušné mateřské škole se odrazil i v přístupu rodičů. I přesto velmi oceňuji práci 

předškolních pedagogů, kteří kromě samotného vyplnění dotazníků obstarávali ještě 

distribuci a opětné shromažďování dotazníků pro rodiče. Ve všech mateřských školách 

bylo pedagogům pracujícím v tomto školním roce s předškolními dětmi rozdáno celkem 

dvaadvacet kusů dotazníků. Z tohoto počtu se jich vrátilo zpět vyplněných osmnáct. 

Potvrdilo se, že na školách, kde pedagogové neměli k výzkumu pozitivní přístup, byl 

počet dotazníků vyplněných a odevzdaných rodiči v daleko menším počtu než na 

ostatních mateřských školách. Procento návratnosti dotazníků u pedagogů mateřských 

škol je tedy 82 %. Celkový přehled návratnosti dotazníků u obou skupin pedagogů je 

zaznamenán v tabulce č.2. 



Tabulka č. 2 

Přehled návratnosti dotazníků v jednotlivých školských zařízení 

1 
Š1 kolské zařízení i 

Počet 
•ozdaných 
dotazníků 

(a) 

Počet 
vrácených 
dotazníků 

J a ) L 

Procento 
návratnosti 

(%) 

z ákladní škola č.l 1 2 1 2 1 

z .ákladní škola č.2 3 ľ H Z Z Z L 
100 % J 

2 'ákladní škola č.3 ž r 2 

r Nákladní škola č.4 — 2 — r 2 

Nákladní škola č.5 2 " T - T — r 
Základní škola č.6 1 T — T 

Základní škola č.7 2 j 2 

Základní škola č.8 2 2 

Mateřská škola č.l 2 2 J ó o % 

Mateřská škola č.2 1 2 2 1 
_ _ _ 

1 0 0 % 

Mateřská škola č.3 2 2 f ó ô % 
^ 

Mateřská škola č.4 2 1 50 % 

Mateřská škola č.5 2 1 5 0 % 

Mateřská škola č.6 2 2 1 0 0 % 

Mateřská škola č.7 2 1 
1 0 0 % 

Mateřská škola č.8 2 "j 1 i 5 0 % 

Mateřská škola č.9 2 1 5 0 % 

Mateřská škola č.10 2 2 1 0 0 % 

Mateřská škola č.l 1 2 2 n íoo % 

^Celkem v ZŠ 16 100 % 

Celkem v MŠ 22 18 82 % 



5.1 Vyhodnocení dotazníku pro učitele základních škol 

Dotazník pro učitele prvních tříd (příloha č. 10) obsahoval devět otázek zaměřených na 

elementární znalost výstupních kompetencí, které jsou součástí Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale i osobní zkušenosti plynoucí 

z praxe v oblasti přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Vyhodnocení 

jednotlivých otázek je v následujících tabulkách a grafech. 

Otázka č.l 

Myslíte si, že jsou rodiče dostatečně a hlavně správně informováni o tom, jaké 

kompetence by mělo dítě při vstupu do první třídy mít? 

U této otázky měli dotazovaní na výběr ze tří možností - ano, ne a nevím. I přesto 

z odpovědí vzešla ještě jedna varianta, která původně v nabídce nebyla a tou je odpověď 

- jak kteří. Proto jsem do následujícího grafu i tuto variantu zahrnula (graf č. 4). 

Graf 5 . 4 

Je informovanost rodičů o kompetencích, kterými 
má být dítě při vstupu do ZŠ vybaveno, 

dostatečná a správná? 

• ano 

• ne 

• nev ím 

• jak kteří 

19% 



Otázka č.2 

Na co se vás rodiče při zápisu, či informativní schůzce nejčastěji ptají ? 

Z jednotlivých odpovědí elementaristů na tuto otázku se ukázalo, že většinu rodičů 

zajímá v souvislosti se vstupem jejich dítěte do první třídy především organizační 

stránka a možnost zajištění péče o dítě nejen v době vyučování, ale také v odpoledních 

hodinách. Vstup dítěte do školy znamená pro mnohé rodiny dosti výrazný zásah 

do jejich dosavadního zaběhnutého chodu rodiny. Pro mnohé rodiče je skloubení jejich 

pracovní doby s provozem školy a školní družiny velmi obtížné. V souladu s tím se 

nejvíce rodičů dotazuje na rozvrh hodin, provoz školní družiny, nabídku zájmových 

kroužků a mimoškolních aktivit. 

Další otázky směřují k organizaci výuky, počtu dětí ve třídě, ale také k tomu. j a k a pani 

učitelka bude v jejich 1. třídě učit. Dále rodiče zajímá také způsob, kterým budou jejich 

děti hodnoceny, či jaké potřeby a pomůcky budou děti v první třídě potřebovat. 

Elementaristé uvádějí také další dotazy rodičů, které jsou spojené s problematikou 

stravování, možností umístění dítěte do ZŠ mimo spádovou oblast, výskytem drog 

na dané základní škole či dotazy spojené se zajištěním bezpečnosti dětí v dobe pobytu 

ve škole. Tyto dotazy zřejmě nejsou tak časté, jelikož se v dotazníku objevily pouze 

ojediněle. Stejně tak je tomu u dotazu na úspěšnost absolventů dané základni školy pri 

přijímacím řízení, která je problematice vstupu dítěte do 1. třídy poněkud vzdálená 

a zřejmě vyplývá z osobní zkušenosti konkrétního pedagoga, který ve sve odpovedi 

uvedl tento dotaz. Obdobně tomu bude zřejmě i v případě, kdy se v jednom dotazníku 

vyskytla odpověď poukazující na to, že rodiče se snaží během konzultace s učitelem 

na informativní schůzce upozornit na problém jejich dítěte s cílem vysledovat reakci 

učitele. Vzhledem k tomu, že tento druh odpovědi se v rámci všech vyplněných 

dotazníků vyskytl pouze jedenkrát, bude pravděpodobně pramenit z vlastni pedagogičke 

praxe daného pedagoga. Jednotlivé druhy odpovědí a jejich celkovou frekventovanost 

jsem zpracovala do následující tabulky (tabulka č.3 ). 



Tabulka č. 3 

Otázky rodičů pokládané při zápisu či informativní schůzce 

Nejčastěji kladené dotazy 

Zájmové kroužky 

Provoz školní družiny 

Rozvrh hodin 

Organizace výuky 

Počet dětí ve třídě 

Výuka cizích jazyků 

Která paní učitelka bude učit v 1. třídě 

Způsob hodnocení 

Pomůcky potřebné do školy 

Stravování 

Umístění dítěte v ŽŠ mino spádovou oblast 

Zajištění bezpečnosti dětí 

Výskyt drog na škole 

Úspěšnost dětí v umístění na SŠ 

Upozornění na problém dítěte - sledování reakce učitele 

Četnost 

výskytu 

odpovědi 

12 

8 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

Otázka č.3 

Jaké je ve vaší škole procento dětí s odkladem školní docházky? 

V této otázce byla překvapující neinformovanost pedagogů. Ze všech dotazovaných 

elementaristů odpovědělo na tuto otázku pouze deset z nich. Forma odpovědí vsak je 

velmi nejistá a mnohdy se opakovala formulace „ nevím, asi ...."• P ř e b t o jsem jednotlivé 

odpovědi vyhodnotila jejich výsledek zaznamenala . Zajímavé jsou poměrně velke 



rozdíly mezi udávaným procentem odkladů mezi jednotlivými základními školami 

(tabulka č.4). 

Tabulka č. 4 

Procento odkladů školní docházky udané elementaristy 

Procento 
odkladů 30% 20% 22% 15% 8% 

Četnost 
1 výskytu 2 1 2 1 2 1 1 1 

Otázka č.4 

V čem vidíte východisko ke snížení tohoto procenta? 

Na tuto otázku jeden z dotazovaných neodpověděl. Vycházela jsem tedy z patnácti 

odpovědí, v nichž nejčastěji byli v souvislosti se snížením počtů odkladů školní 

docházky uváděni rodiče. Ať již jejich větší informovanost v této oblasti, tak i více času 

věnovaného z jej ich strany dětem. Pedagogové upozorňují najeden problém, který 

v této souvislosti vyvstává a tím jsou rodiče žádající o doklad školní docházky u svého 

dítěte jen proto, že ho má mnoho dětí a tak i oni chtějí svému dítěti prodloužit dětství. 

Dále se zde vyskytl také apel na lepší spolupráci mezi jednotlivými institucemi, tedy 

mezi mateřskou a základní školou a mezi školami a pedagogicko psychologickou 

poradnou, či jiným odborným zařízením. Tím by bylo možné lépe vytipovat tzv. 

rizikové děti a mnohým z nich napomoci ještě před zahájením školní docházky. 

Několikrát byla uvedena také důležitost kvalitní předškolní výchovy. V jednom 

dotazníku nebylo uvedeno žádné východisko, jelikož dotazovaný nevidí odklad školní 

docházky jako problém a domnívá se tedy, že jeho procenta není nutné snižovat. 

Ve dvou případech si nejsem jista, zda učitelé pochopili znění otázky, vzhledem 

k tomu, že uvedli, že východiskem ke snížení procenta by byl zdravotní stav dítěte 



a nezralost. Vzhledem ke komplexnosti výzkumu jsem do vyhodnocení zaznamenala i 

tyto dvě odpovědi (tabulka č.5). 

Tabulka č. 5 
v 

Východiska, která mohou podle elementaristů pomoci ke snížení OSD 

Lepší informovanost a příprava rodičů 

Vyšší péče v rodině, více času věnovaného dětem 

Kvalitní předškolní výchova 

Větší osvěta ve sdělovacích prostředcích 

Přizvání pracovníka PPP 

Včasná kompenzace logopedických vad 

Vytipování rizikových dětí 

Užší spolupráce mezi MŠ a ZŠ 

Odklad nevidím jako problém, procenta není třeba snižovat 

Četnost výskytu 

odpovědi 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

Otázka č.5 
v 

V kterých schopnostech, dovednostech a návycích mají děti při vstupu do ZS podle 

vás největší obtíže? 

Při vyhodnocování této otázky jsem zjistila, že se mnohé odpovědi uvedené v otázce č.5 

vzájemně vylučují s výsledky v otázce č. 6. Toto je zřejmě způsobeno odlišnými 

individuálními zkušenostmi z praxe. 1 v této otázce se pedagogové v některých 

schopnostech, dovednostech a návycích shodli hned několikrát, zatím co jiné se objevili 

pouze ojediněle. Následující tabulka znázorňuje oblasti, které jsou podle elementaristů 

nejvíce problémové (tabulka č.6). 



Tabulka č. 6 

Schopnosti, dovednosti a návyky, v kterých mají podle elementaristů 

děti při vstupu do školy největší potíže 

Problémové oblasti 

Špatné držení tužky 

Koncentrace pozornosti 

Samostatnost ( v přípravě pomůcek, učiva) 

Špatná výslovnost 

Sebekázeň 

Grafomorika 

Sebeobsluha 

Udržení pořádku 

Vzájemná komunikace a spolupráce 

Chudá slovní zásoba 

Neosvojené hygienické návyky ( používání kapesníku) 

Přizpůsobení se režimu hodiny 

Sociální návyky 

Kultura mluvy 

Naslouchání druhým 

Adaptační problémy 

Grafický projev 

Sluchová diferenciace 

Nerespektování učitele jako autority 

Četnost výskytu 

odpovědi 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

Tuto otázku jsem položila také učitelům mateřských škol (tabulka č.l 3). Pro lepši 

srovnání, jsem odpovědi obou skupin zaznamenala do následující tabulky 

( tabulka č.7). Shodné odpovědi jsem vždy barevně vyznačila. 



T a b u l k a č. 7 

Názorů učitelů mateřských škol a učitelů zák ladních škol na oblast i 

v kterých mají děti po v s t u p u do 1. tř ídy největší obt íže - odpovědi 

jsou seřazené sestupně od nejčastějších po nejméně časté 

Názory učitelů mateřských škol I Sázory učitelů zák ladn ích škol 

Koncentrace pozornosti Špatné držení tužky 

Výslovnost Koncentrace pozornosti 

Samostatnost Samostatnost ( v přípravě učiva, pomůcek) 

Dokončení započaté práce Špatná výslovnost 

Nedostatečně uvolněné zápěstí Sebekázeň 

Slabé vyjadřovací schopnosti Grafomotorika 

Práce podle slovní instrukce I Sebeobsluha 

Adaptace na nový režim Udržení pořádku 

Neposlušnost Vzájemná komunikace a spolupráce 

Slušné chování ke spolužákům Chudá slovní zásoba 

Spatné držení tužky Neosvojené hygienické návyky (kapesník) 

Sebehodnocení Přizpůsobení se režimu hodiny 

Zručnost Sociální návyky 

Zvládání pracovního tempa Kultura mluvy 

Citová labilita Naslouchání druhým 

Přílišné sebevědomí Adaptační problémy 

Prostorové představy Grafický projev 

Schopnost unést zodpovědnost Sluchová diferenciace 

Neprůbojnost Nerespektování učitele jako autority 

Skákání do řeči 

sebeobsluha 



Otázka č.6 

V čem naopak děti problém nemívají ? 

Nejsilnější stránkou dětí je podle zkušeností elementaristů sociální oblast. Dokáží se bez 

problémů začlenit do kolektivu, spolupracovat a komunikovat nejen s vrstevníky, ale i s 

dospělými a respektovat autoritu učitele. Nechybí jim sebevědomí a chuť poznávat nové 

věci. Mají dobré všeobecné znalosti. Učitelé prvních tříd uvádějí, že děti nemají potíže 

v předmatematických představách, pohybových dovednostech a znají mnoho písmen. 

Přesto, že v předešlé otázce označili učitelé držení tužky jako nej větší problém dětí, dva 

z dotazovaných se naopak v této otázce vyjádřili, že tato oblast po děti problémová 

není ( tabulka č. 8 ). 

Tabulka č. 8 

V čem naopak děti podle elementaristů problémy nemívají 

Bezproblémové oblasti 

Začlenění do kolektivu 

Komunikace s vrstevníky 

Komunikace s dospělým 

Chuť učit se novým věcem 

Oblast předmatematických představ 

Sebevědomí 

Schopnost spolupráce 

Správné držení tužky, štětce 

Všeobecné znalosti 

Respektování autority učitele 

Znalost písmen 

Pohybové dovednosti 

Četnost výskytu 

odpovědí 

9 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 



Také tato otázka byla položena i učitelům na školách mateřských (tabulka č. 14). Zda je 

mezi odpověďmi pedagogů jednotlivých vzdělávacích stupňů shoda či naopak nesoulad, 

ukazuje srovnávací tabulka obsahující odpovědi obou skupin (tabulka č.9). 

Tabulka Č. 9 

Názorů učitelů MŠ a ZŠ na bezproblémové oblasti dětí po nástupu do 

1. třídy - odpovědi jsou seřazené sestupně od nejčastějších po nejméně časté 

Názory učitelů mateřských škol Názory učitelů základních škol 

Sebeobslužné činnosti Začlenění do kolektivu 

Zapojení do kolektivu Komunikace s vrstevníky 

Komunikace s ostatními Komunikace s dospělým 

Pohybové dovednosti Chuť učit se novým věcem 

Chuť poznávat nové věci Oblast matematických představ 

Adaptace na nové prostředí Sebevědomí 

Přehnané sebevědomí a sebeprosazování 

na úkor druhého 

Schopnost spolupráce 

Elementární povědomí o světě Správné držení tužky, štětce 

J Sebedůvěra Všeobecné znalosti 

Tvořivost Respektování autority učitele 

Výtvarné vyjádření Znalost písmen 

Hudební projev Pohybové dovednosti 

Počítání 

Vyjádření svých pocitů a přání 

Základní společenské návyky 

Dostatečná slovní zásoba 

Adaptace na změnu režimu 

Obsluha techniky 

Zdravá soutěživost 
~ 



Znáte Rámcový vzdelávací program pro předškolní vzdělávání obsahující výstupní 

klíčové kompetence? 

Na tuto otázku odpovědělo deset dotazovaných, že je seznámeno s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a šest učitelů s tímto dokumentem 

obeznámeno není (graf č.5). 

G r a f č. 5 

Znají učitelé 1. tříd RVP PV 

Otázka č.8 

Vycházíte z nich při tvorbě programu vaší práce v 1. třídě? 

Z deseti elementaristů, kteří znají Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání, osm odpovědělo, že při tvorbě třídního programu vychází mimo jiné také 

z kompetencí uvedených Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, 

jednou se vyskytla odpověď, že učitel z těchto kompetencí nevychází a jeden 

z elementaristů, který dosud z RVP PV nevycházel, se chystá k tomuto dokumentu 

přihlížet (graf č.6 ). 



Graf č. 6 

Vychází elementaristé z RVP PV při tvorbě programů 
pro 1. třídu? 

• ano 

• ne 

• budu vycházet 

Otázka č.9 

Domníváte se , na základě vaší zkušenosti, že ve výčtu kompetencí v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání nějaká chybí? 

Pokud ano, která ? 

Na tuto otázku odpovědělo pouze devět z deseti dotazovaných. Z tohoto počtu bylo pět 

odpovědí ne. Čtyřikrát učitelé odpověděli, že neví. Domnívají se, že případná absence 

nějaké kompetence se ukáže až časem. Teprve zkušenosti z praxe ukáží, zda je tento 

výčet kompetencí kompletní a vzhledem k tomu nejsou schopni v současné době toto 

posoudit (graf č.7). 

Graf č. 7 

Myslí si elementaristé, že ve výčtu kompetencí 
uvedených v RVP PV nějaká chybí? 



5.2 Vyhodnocení dotazníku pro učitele mateřských škol 

Dotazník zadaný učitelům mateřských škol (příloha č. 9) obsahoval celkem osm ot 

na které měli předškolní pedagogové odpovědět. Výsledky jednotlivých odpovědí 

obsahují následující tabulky a grafy. 

Otázka č. 1 

Informují se rodiče , zda je či není jejich dítě připraveno na vstup do ZŠ? 

Na tuto otázku odpovědělo celkem čtrnáct učitelů, že rodiče mají zájem o informace 

zda je jejich dítě na vstup do 1. třídy připraveno, tři učitelé se domnívají, že o 

informace se zajímají pouze někteří rodiče. Jen jeden z dotazovaných učitelů uvedl ž 

rodiče se o tyto informace nezajímají (graf č. 8 ). 

Graf č . 8 

Informují se rodiče na zralost a připravenost jejich 
dítěte na vstup do školy? 

• ano 

• ne 

• někteří 

Otázka č.2 

Mají rodiče zá jem o odbornou literaturu a články k dané tématice? 

Zde byl poměr odpovědí odlišný, třináctkrát byla odpověď ne, čtyřikrát ano a jedenkrát 

bylo k této otázce dopsáno nevím ( graf č. 9). 



Graf č. 9 

Mají podle učitelů MŠ rodiče zájem o odbornou 
literaturu a články k dané tématice? 

Otázka č.3 

Znáte kompetence uvedené v Rámcově vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání? 

Z odpovědí vyplývá, že deset učitelů z celkového počtu osmnácti je seznámeno s RVP 

ZV a osm učitelů nikoliv (graf č. 10). 

Graf č. 10 

Znají učitele MŠ Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání? 



Zařadili byste k tomuto výčtu uvedeném v Rámcově vzdelávacím programu pro 

základní vzdělávání ještě nějakou kompetenci? 

Z deseti učitelů, kteří znají RVP ZV odpovědělo na tuto otázku devět záporně, tedy ne 

a jedna odpověď byla nevím ( graf č.l 1). 

Graf č.l 1 

Postrádají učitelé MŠ nějakou kompetenci ve výčtu 
uvedeném v RVP ZV 

Otázka č.5 

Uveďte deset klíčových schopností a dovedností, kterými by mělo být dítě při 

vstupu do ZŠ vybaveno. 

Cílem této otázky bylo zjistit, co považují učitelé MŠ za nejdůležitější ve výbavě dítěte 

vstupujícího do 1. třídy. Vzhledem k tomu, že jsem položila otevřenou otázku, je 

skladba odpovědí poněkud širší. Některé schopnosti a dovednosti se v odpovědích 

objevují poměrně často, jiné vzhledem k jejich obsahu naštěstí pouze ojediněle. Plné 

znění a četnost jejich výskytu jsem zapracovala do následující tabulky (tabulka č. 10). 

Tento dotaz jsem položila také rodičům, vzhledem k tomu, že oni jsou ti 

nejpodstatnější, s nimiž se mateřská škola spolupodílí na přípravě dítěte na vstup do 

základní školy. Jak odpovídali na tuto otázku právě rodiče, znázorňuje tabulka č. 17. 



Tabulka č. 10 

Klíčové schopnosti a dovednosti, kterými by podle učitelů MŠ mělo 

vybaveno dítě pří vstupu do 1. třídy 

Vybavení kompetencemi Četnost výskytu 

odpovědi 

Pozornost 13 

Komunikace s vrstevníky a dospělými j 2 

Samostatnost 12 

Dodržování společenských norem 1 \ 

Rozvoj jemné motoriky 1 o 

Sebeobsluha - oblékání, obouvání, používání příboru 1 o 

Správná výslovnost 9 

Zdravá sebedůvěra 9 

Vyjadřovací schopnosti 9 

Zvídavost 9 

Sluchová a zraková diferenciace 6 

Správné držení tužky, štětce 6 

Vytrvalost 6 

Pohotovost psychických reakcí 6 

Respektovat autoritu učitele 5 

Spolupracovat se spolužáky a učitelem 5 

Uvolněné zápěstí 5 

Schopnost samostatně pracovat na úkolu 5 

Uplatňovat svá přání a potřeby, s ohledem na druhé 4 

Schopnost adaptace na nové prostředí 4 

Znát své jméno, příjmení a adresu 4 

Osvojené hygienické návyky 



Znalost barev 

Počítat do deseti 

Citová stabilita 

Tělesná zdatnost 

Schopnost empatie a ohleduplnosti k druhým 

Orientace v prostoru a na ploše 

Elementární povědomí o světě 

Orientace v lokalitě bydliště 2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

Odpovědnost 

Orientace v pojmech málo, hodně, více, méně, stejně 

Nakreslit postavu 

Dokázat přijmout i negativní hodnocení 

Znalost geometrických tvarů 

Umět překonat přirozené překážky 

Pamatovat si uloženou povinnost 

Uvědomovat si svou identitu - mít vlastní názory a postoje 

Obezřetnost vůči cizím lidem 

Chránit přírodu a věci kolem sebe, vážit si života 

Umět napsat své jméno 

Znát základní dopravní předpisy 

Dané odpovědi jsem z p r a c o v a l a ještě z jednoho pohledu. Zaměřila jsem se na jednotlivé 

oblasti, které se v souvislosti se školní zralostí a připraveností posuzují - tedy oblast 

tělesnou, mentální citovou a sociální. Do těchto kategorií jsem roztřídila odpovědi 

učitelů mateřských škol a rodičů, aby bylo možné vyhodnotit, kolik pozornosti je 

jednotlivým oblastem věnováno a zda jsou všechny oblasti považovány za rovnocenné, 

nebo dochází u některých k přeceňování (tabulka č.l 1). 



Tabulka č. 11 

Klíčové schopnosti a dovednosti, kterými by podle učitelů MŠ a rodičů 

mělo být dítě při vstupu do 1. třídy vybaveno 

Jednotlivé oblasti 

poukazující na školní Názory učitelů MŠ Názory rodičů 
zralost a připravenost 

• samostatnost • samostatnost 
• rozvoj jemné • sebeobsluha 

Tělesná oblast motoriky • osvojené hygienické 
• sebeobsluha návyky 
• správné držení tužky, • rozvinutá jemná 

štětce motorika 
• uvolněné zápěstí • správné držení 
• osvojené hygienické tužky 

návyky • fyzická zdatnost 
• tělesná zdatnost • pracovní návyky 
• pozornost • schopnost 
• správná výslovnost koncentrace 

Mentální oblast • vyjadřovací • znalost barev 
schopnosti • znát své jméno a 

• zvídavost adresu 
• zraková a sluchová • znalost písmen a 

diferenciace číslic 
• pohotovost • vyjadřovací 

psychických reakcí schopnosti 
• znát své jméno, • správná výslovnost 

adresu • znalost tvarů 
• znalost barev • elementární 
• počítat do desíti povědomí o světě 
• orientace v prostoru a • napočítat do deseti 

ploše • zájem o nové 
• elementární poznatky 

povědomí o světě • umět se podepsat 
• orientace v lokalitě • znalost básniček a 

bydliště písniček 
• orientace v pojmech • prostorová orientace 

hodně, málo... • zraková a sluchová 
• nakreslit postavu diferenciace 

• znalost • napočítat do dvaceti 
geometrických tvarů • umět přečíst a 

• pamatovat si napsat jednoduchá 
uloženou povinnost slova 



Citová oblast 

Sociální oblast 

umět napsat své 
jméno 
znalost základních 
dopravních předpisů 

zdravá sebedůvěra 
vytrvalost 
schopnost pracovat 
samostatně na úkolu 
citová stabilita 
odpovědnost 
dokázat přijmout i 
negativní hodnocení 
umět překonat 
přirozené překážky 
komunikace 
s vrstevníky 
dodržování 
společenských norem 
respektování autority 
učitele 
spolupracovat se 
spolužáky a učitelem 
uplatňování svých 
přání a potřeb 
s ohledem na druhé 
schopnost adaptace 
na nové prostředí 
schopnost empatie a 
ohleduplnosti 
k druhým 
uvědomovat si svou 
identitu - mít vlastní 
názory a postoje 
obezřetnost vůči 
cizím lidem 
chránit přírodu a věci 
kolem sebe, vážit si 
života 

sčítat a odečítat do 
deseti 
převyprávět obsah 
pohádky 
porozumět zadání 
úkolu 
znát telefonní číslo 
rodičů 
znalost místa, kde 
žije 
rytmus 
inteligence 

• citová stabilita 
• zdravá sebedůvěra a 

sebevědomí 

zapojit se do 
kolektivu 
osvojené 
společenské návyky 
(poděkovat, 
poprosit....) 
respektování 
autority učitele 
komunikace s dětmi 
a učitelem 
spolupráce ve 
skupině 
schopnost adaptace 
na nový režim 



Již z předešlé tabulky je zřejmé, že obě skupiny mají na důležitost jednotlivých oblastí 

odlišný názor. Do následujících dvou grafů jsem zaznamenala procentuální vyčíslení 

jednotlivých odpovědí nejen vzhledem ke čtyřem stanoveným oblastem, ale i četnosti 

výskytu těchto odpovědí. Ukázalo se, že učitelé si uvědomují důležitost všech oblastí 

(graf č.l 2) a poměr jejich odpovědí v jednotlivých oblastí je daleko více vyvážený než 

u rodičů. 

G r a f č. 12 

Kompetence, které považují učitelé MŠ za klíčové 

• Tělesná oblast 

• Mentální oblast 

• Citová oblast 

• Sociální oblast 

35% 

Rodiče přikládají nej větší význam oblasti mentální. Dále považují za důležitou také 

oblast tělesnou. Neuvědomují si však dostatečně význam a důležitost sociální a citové 

zralosti, kterou dosti podceňují (graf č. 13). 

Graf č. 13 

Co považují rodiče za nejdůležitější v oblasti 
kompetencí dítěte vstupujícího doškoly -

rozděleno podle jednotlivých oblastí 

• Tělesná oblast 

• Mentální oblast 

• Citová oblast 

• Sociální oblast 



Podrobný a přehledný obraz toho, jaký je rozdíl v pohledu na jednotlivé oblasti podává 

graf č. 14, který zaznamenává poměr zaznamenaných odpovědí v jednotlivých oblastech 

a to jak ze strany rodičů, tak ze strany učitelů mateřských škol. 

Graf č. 14 

Poměr preferencí jednotlivých oblastí rodiči a učiteli MŠ 

Citová oblast 

Sociální oblast 

Tělesná oblast 

Mentální oblast 

0% 

4 % j 1 6 . / ( 

B 

1 2 ° / 

• rodiče 

• učitelé MŠ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Otázka č.6 

Co je podle vás nejčastěji skutečnou příčinou odkladů školní docházky? 

U této otázky si měli učitelé vybrat ze čtyř možných variant, co je podle nich 

ve skutečnosti opravdovou příčinou odkladu školní docházky. Úkolem bylo přiřadit 

k jednotlivým možnostem číslice od I do 4, přičemž I znamená nejméně často a 4 j e 

nejčastěji. V případě potřeby zde byla ještě možnost pátá a tou byla varianta - , jiné", 

kde mohli pedagogové vyjádřit svou zkušenost z praxe a připojit tak další okolnosti, 

které vedou rodiče k žádosti o odklad školní docházky. Po sečtení jednotlivých 

bodových hodnot 'tabulka č. 12) jsem zjistila, že nejčastěji je podle učitelů mateřských 

škol příčinou odkladu školní docházky u dítěte nezralost. Následuje nepřiměřená obava 

rodičů, na třetím místě je nepřipravenost dítěte, kterou následuje ovlivnění zkušenostmi 

a názory ostatních rodičů. 



Tabulka č.12 

Skutečná příčina odkladu školní docházky dle učitelů MŠ 

Názory učitelů MŠ 
Četnost 

Názory učitelů MŠ výskytu 

nezralost 60 
nepřiměřená obava rodičů 41 
nepřipravenost 28 
zkušenosti a názory ostatních rodičů 27 

Procentuální vyčíslení poměru jednotlivých názorů zobrazuje graf č.l 5 

Graf č. 15 

Skutečná příčina odkladu školní docházky dle učitelů 

• nezralost 

Q nepřiměřená obava 
rodičů 

• nepřipravenost 

• zkušenosti a názory 
ostatních rodičů 

Z celkového počtu osmnácti pedagogů, jejichž dotazníky jsou zahrnuty v tomto 

vyhodnocení, čtrnáct využilo možnost připojit další aspekt ovlivňující rozhodnutí rodičů 

požádat u jejich dítěte o odložení povinné školní docházky. Nejčastěji, tedy celkem 

šestkrát, zmínili pedagogové snahu rodičů oddálit pravidelné povinnosti spojené 

s každodenní přípravou do školy a to nejen dítěti, ale i sobě samým. Jeden 

z dotazovaných uvádí snahu prodloužit dítěti dětství. Dalšími důvody, které se vyskytly 



více než jedenkrát, jsou zdravotní stav dítěte, uvedený celkem třikrát a dále 

problematika tzv. hraničních dětí, která se v dotazníku objevila dvakrát. Zbylé 

připomínky byly již pouze ojedinělé. Do této skupiny patří momentální rodinná situace, 

výběr paní učitelky, která bude v 1. třídě učit, či nástup do školy s kamarády. 

Otázka č.7 

V kterých schopnostech, dovednostech a návycích mají děti při vstupu do ZŠ podle 

vás největší obtíže? 

Toto byla jedna z otázek, kterou jsem záměrně položila jak elementaristům, tak 

učitelům mateřských škol a bylo tak možné jednotlivé názory zástupců těchto skupin 

vzájemně porovnat (tabulka č.7). Učitelé mateřských škol považují za největší problém 

koncentraci pozornosti, chybnou výslovnost a nesamostatnost dětí. Obtíže předpokládají 

také v dokončení činnosti a práce podle slovní instrukce, v nedostatečně uvolněném 

zápěstí, a slabých vyjadřovacích schopnostech. Kompletní výčet předpokládaných 

obtíží dětí na počátku školní docházky, který uvedli učitelé mateřských škol, je obsažen 

v tabulce č.l3 

Tabulka č.13 

Schopnosti, dovednosti a návyky, v kterých mají děti podle učitelů MŠ 

při vstupu do 1. třídy největší problémy 

v 

Četnost výskytu 

odpovědi 
Koncentrace pozornosti ^ ^ 

Výslovnost g 

Samostatnost 

6 

Dokončení započaté práce 

Nedostatečně uvolněné zápěstí 
Slabé vyjadřovací schopnosti ^ 

Problémové oblasti 



Práce podle slovní instrukce 

Adaptace na nový režim 

Neposlušnost 

Slušné chování ke spolužákům 

Špatné držení tužky 

Sebehodnocení 

Zručnost 

2 

2 

3 

3 

Zvládání pracovního tempa , 

Citová labilita , 

Přílišné sebevědomí , 

Prostorové představy . 

Schopnost unést zodpovědnost ! 

Neprůbojnost j 

Skákání do řeči 1 

Sebeobsluha 1 

Otázka č.8 

V čem naopak děti problém nemívají ? 

Jako bezproblémové oblasti označili předškolní pedagogové na prvním místě 

sebeobslužné činnosti. Rovněž adaptace na nové prostředí, zapojení se do kolektivu 

a komunikace nečiní dětem obtíže. Děti mají rády pohybové činnosti, jsou zvídavé což 

se projevuje i v jejich elementárním povědomí o okolním světě. V rámci této otázky se 

objevily také názory, které stojí vzájemně v protipólu. Na jedné straně někteří 

pedagogové uvádějí, že děti při vstupu do ZŠ disponují zdravým sebevědomím a na 

druhé straně se vyskytl i názor, že sebevědomí těchto dětí je mnohdy přehnané a vede 

až k sebeprosazování na úkor druhých. V odpovědích se vyskytlo celkem devatenáct 

schopností dovedností a návyků ve větší či menší frekventovanosti (tabulka č.14). 

Vzájemné porovnání s názory elementaristů jsem uváděla v tabulce č.9. 



Tabulka č. 14 

V čem děti podle učitelů mateřských škol nemívaj í prob lémy 

Bezproblémové oblasti ^ . ^ , , 
Četnost vyskytu 
odpovědi 

Sebeobslužné činnosti ^ 

Zapojení se do kolektivu ^ 

Komunikace s ostatními ^ 

Pohybové dovednosti 4 

Chuť poznávat nové věci 3 

Adaptace na nové prostředí 3 

Přehnané sebevědomí a sebeprosazování na úkor druhého 3 

Elementární povědomí o světě 2 

Sebedůvěra 2 

Tvořivost 1 

Výtvarné vyjádření 1 

Hudební projev 1 

Počítání 1 

Vyjádření svých pocitů a přání 1 

Základní společenské návyky 1 

Dostatečná slovní zásoba 1 

Adaptace na změnu režimu 1 

Obsluha techniky 1 

Zdravá soutěživost 1 

5.3 Dotazn ík pro rodiče 

V úvodu dotazníku jsem rodiče nejprve požádala o vyplnění dotazníku a seznámila je 

s účelem, kterému bude jimi vyplněný dotazník sloužit. V rámci výzkumu bylo rozdáno 



rodičům 198 dotazníků a zpět vyplněných se vrátilo 118 kusů. Vzhledem k již dříve 

zmiňovanému negativnímu postoji některých pedagogů k realizaci výzkumu byla 

návratnost vyplněných dotazníků na některých mateřských školách poměrně nízká. Toto 

bylo vyváženo počtem navrácených dotazníků z jiných mateřských škol. Konečné 

procento celkové návratnosti vyplněných dotazníků u rodičů dětí, které v daném roce 

mají zahájit povinnou školní docházku bylo 60 % (tabulka č. 15). 

Tabulka č. 15 

Mateřské školy - dotazníky pro rodiče 

Počet Počet Procento 

rozdaných vrácených návratnost i 

dotazníků dotazníků 

Mate ř ská škola č . l 15 9 6 0 % 

Mate ř ská škola č.2 24 11 4 6 % 

Mate ř ská škola č.3 20 20 100% 

Mate ř ská škola č.4 16 9 5 6 % 

Mate ř ská škola č.5 16 5 3 1 % 

Mate ř ská škola č.6 24 15 6 3 % 

M a t e ř s k á škola č .7 23 14 6 1 % 

Mate ř ská škola č.8 25 18 7 2 % 

Mate ř ská škola č .9 17 7 4 1 % 

Mate ř ská škola č. 10 9 3 3 3 % 

M a t e ř s k á škola č. 11 9 7 7 8 % 

Celkem 198 118 60% 



Dotazník pro rodiče byl sestaven z následujících deseti otázek, „a „ěž rodiče odpovídali 
následujícím způsobem. 

Otázka č.l 

Zajímali jste se před zápisem vašeho dítěte do ZŠ o informace, čím má být dítě při 

vstupu do ZŠ vybaveno ? 

Na tuto otázku odpovědělo 88 rodičů, že se před vstupem dítěte do základní školy 

zajímali o to, čím má být dítě při vstupu vybaveno. Ve 30 případech byla odpověď ne 

Procentuální vyhodnocení je v grafu č.l 6 

G r a f č. 16 

Zajímají se rodiče před zápisem o to, čím má být jejich 
dítě při vstupu do zŠ vybaveno? 

Otázka č.2 

Odkud jste čerpali informace? Zaškrtněte a uveďte název, či zdroj. 

Při odpovědi na tuto otázku měli rodiče na výběr z několika možností (graf č. 17) knihy, 

tisk, masmédia a internet. Byla zde také pátá možnost, označena ostatní, v které bylo 

v případě potřeby připojit ještě další zdroj, který v dané souvislosti dotazovaní použili. 



Gräfe . 17 

Zdroje z nichž rodiče čerpají informace 

9% 

\% • ostatní 
• internet 
• tisk 

• knihy 

• masmédia 

Kolonku ostatní využilo celkem 64 rodičů. Pod tuto variantu zahrnuli zkušenost 

v rodině a okolí, konzultaci s pracovníky PPP, učitelkou mateřské školy, s ostatními 

rodiči v MŠ, ale i těmi, kteří už mají děti ve škole. Z ostatních nabízených zdrojů čerpaji 

rodiče nejčastěji, ve 42 případech, informace z internetu. Součástí těchto odpovědí 

byly i odkazy na některé portály jako například: www.rodina.cz. www.žena-in.. 

WWW.F.LTERN.DE a nebo na webové stránky příslušné základní školy. Dalším 

velmi častým zprostředkovatelem informací je tisk. Celkem 38 x rodiče uvedli různé 

periodiky, v nichž se objevují články, které mají souvislost s problematikou vstupu 

dítěte do školy. Mezi jmenovanými byly deníky LIDOVÉ NOVINY, MLADÁ FRONTA, 

iDNES, dále týdeníky a měsíčníky BETYNKA, DĚTI A MY, BETTY a RODINA A 

ŠKOLA. Objevila se zde také zmínka o regionálním zpravodaji HOBULET vycházejícím 

při městské části Prahy 7. Následuje využití knižních publikací, které již není tak časté. 

Pravděpodobně vzhledem k větší časové náročnosti využívá této možnosti 26 rodičů ze 

všech 118 dotazovaných. Největšímu zájmu se podle odezvy těší knihy z produkce 

nakladatelství Portál a také populárně naučné knihy Z. Matějčka. Z konkrétních titulů 

byla dále uvedena například kniha autorek Budínové, J„ Krušinové, P., Kuncové, P. Je 

vaše dítě připraveno do první třídy? Brno, Computer Press 2004, ISBN 80-722-6637-

3 , nebo publikace Kutálkové, D. Jak připravit dítě do 1. třídy. Praha, Grada 

Publishing, a.s. 2005, ISBN 80-247-1040-4. Nejmenší 16 člennou skupinu tvoří rodiče 

http://www.rodina.cz
http://WWW.F.LTERN.DE


čerpající své informace v masmédiích, zahrnujících v sobě televizi i rozhlas. V této 

kategorii byly zmiňovány pořady uváděné například na programu ČT. SPEKTRUM 

nebo v televizi Prima v jejím pravidelném pořadu Prima jízda. 

Otázka č.3 

Využili jste konzultace s učitelkou mateřské školy? 

Celkem 65 rodičů využilo možnosti konzultace s učitelkou mateřské školy a 53 tuto 

možnost nevyužilo. Procento odpovídajících v jednotlivých skupinách lze vysledovat 

z následujícího grafu (graf č. 18). 

G r a f č. 18 

Využívají rodiče komzultace s učitelkou MŠ? 

Otázka č.4 

Navštívili jste s vaším dítětem v souvislosti se vstupem do školy nějaké odborné 

pracoviště ? 

Z dopovědí vyplynulo, že 53 rodičů navštívilo se svým dítětem v souvislosti se vstupem 

do školy nějaké odborné pracoviště a 65 rodičů uvedlo, že žádného odborníka 

nekontaktovalo. V následujícím grafu je tento výsledek zaznamenán v procentuálním 

poměru (graf č.l9). 



G r a f č. 19 

Navštívili rodiče se svým dítětem v souvislosti se 
vstupem do ZŠ nějaké odborné pracoviště? 

• ano 

• ne 

Které? 

Nejvíce rodičů navštívilo se svým dítětem pedagogicko-psychologickou poradnu. 

Mnoho z nich využívá také pomoci logopéda nebo dětského psychologa působícího při 

jiných zařízeních než je PPP. např. při léčebnách. Další kontakty odborných pracovišť 

nejsou tak početné a odvíjí se od konkrétních individuálních potřeb každého dítěte. Patří 

sem například neurologie, dyscentrum nebo SPC (tabulka č.l6). 

T a b u l k a č. 16 

O d b o r n é pracov iš tě , které v souvis lost i se v s t u p e m dí tě te d o Z Š rod iče 

s d í tě tem navšt ívi l i 

Odborná pracoviště 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Dětský psycholog 

Logopéd 

Dyscentrum Korunka 

Neurologie 

SPC Dítě 

v 

Četnost výskytu 

odpovědi 

37 

8 

8 

2 

1 



Co považujete ve výbave dítěte pro vstup do ZŠ za nejdůležitější? ( Co by mělo 

umět, znát a zvládat ? ) 

Četnost odpovědí na tuto otázku je vzhledem k její otevřenosti a velkým vzdělanostním 

rozdílům mezi dotazovanými velmi široká. Přesto, že odpovědi rodičů jsou různorodé, 

jsou zde body, v kterých se v poměrně velkém počtu shodují (tabulka č. 17). Zda se ale 

také shodují s názory učitelů mateřských škol, kteří se spolu s rodiči spolupodílí na 

přípravě dítěte na vstup do základní školy, ukazuje již výše prezentovaná tabulka č. 11 

a graf č.l 4. 

Tabulka č. 17 

C o by mělo dítě podle rodičů při vs tupu do 1. třídy umět , zná t a 

zv ládat 

Potřebné kompetence Četnost výskytu 

odpovědi 

Schopnost koncentrace 44 

Samostatnost 39 

Sebeobsluha 38 

Znalost barev 28 

Zapojit se do kolektivu 23 

Osvojené hygienické návyky 22 

Znát svoje jméno a adresu 21 

Znalost písmen a číslic 20 

vyjadřovací schopnosti 20 

Správná výslovnost * 9 

Znalost tvarů 1 6 

Elementární povědomí o světě 14 



Napočítat do deseti ^ 

Citová stabilita 
12 

Zájem o nové poznatky, chuť učit se j 

Rozvinutá j emná motorika ^ ^ 

Správné držení tužky ^ ^ 

Společenské návyky ( pozdravit, poděkovat, poprosit) 9 

Respektování autority učitele ç 

Umět se podepsat 7 

Zdravá sebedůvěra a sebevědomí ^ 

Komunikace s dětmi a učitelkou ^ 

Znalost básniček a písniček ^ 

Spolupráce ve skupině 4 

Prostorová orientace 4 

Zraková a sluchová diferenciace 4 

Napočítat do dvaceti 4 

Fyzická zdatnost 3 

Vývojová zralost 2 

Pracovní návyky 2 

Umět přečíst a napsat jednoduchá slova 2 

Sčítat a odčítat do 10 2 

Převyprávět obsah pohádky 2 

Porozumět zadání úkolu 2 

Schopnost adaptace na nový režim 1 

Umět samo dojít do školy a ze školy 1 

Znát telefonní číslo a l e s p o ň jednoho z rodičů 1 

Znalost místa, kde dítě žije 1 

Rytmus 1 

Inteligence 1 



Otázka č.6 

Čeho se v souvislosti se vstupem vašeho dítěte do ZŠ nejvíce obáváte? 

Obavy jednotlivých rodičů se velmi liší (tabulka č. 18). Odvíjí se jednak od 

dosavadních zkušeností svých, či lidí kteří, je obklopují se zahájením povinné školní 

docházky i školou jako takovou. Rodiče jsou zároveň těmi, kdo znají nejlépe silné, ale 

i slabé stránky svého dítěte a proto si dělají starost, zda jejich dítě zvládne všechny 

nároky, které na ně budou ze strany základní školy kladeny. Mnohdy představuje vstup 

dítěte do 1. třídy pro rodiče také velký organizační problém, jelikož skloubení 

provozního režimu školy s jejich pracovní dobou a každodenní přípravou dítěte, je 

mnohem náročnější, než tomu bylo v případě docházky do mateřské školy. 

Tabulka č. 18 

Čeho se rodiče v souvislosti se vstupem jejich dítěte do školy nejvíce 

obávají 

Nejčastější obavy rodičů Četnost výskytu 

odpovědi 

Vhodné paní učitelky 28 

Šikany 25 

Začlenění do kolektivu 17 

Zda se dítě dokáže soustředit 
15 

Zvládání učiva 
12 

Přijmutí povinnosti (úkoly) 
10 

Adaptace na nový režim 
10 

Časové náročnosti ( skloubení pracovní doby a režimu školy) 3 

Únavy dítěte 
3 

Negativního vlivu spolužáků na dítě 
3 

81 



Agresivity starších spolužáků 

Zda bude dítě stačit tempu výuky 

Drog 

Adaptace na nové prostředí 

Spolupráce dítěte s učitelkou 

Velké psychické zátěže 

Poruch učení 

Problémů spojených se špatnou výslovností 

Nebezpečí hrozícího při samostatné cestě do školy 

Špatného zvládání neúspěchu 

Způsobu výuky 

Špatné spolupráce mezi ZŠ a rodinou 

Psaní úkolů po pracovní době rodičů ( po 17 hod ) 

Nesmělosti dítěte 

Zavazování tkaniček 

Otázka č.7 

Co naopak dítě vstupem do školy získá, v čem bude obohaceno ? 

Přesto, že by se mohlo zdát, že odpověď na tuto otázku je jasná a jednoznačná, jsou 

odpovědi rodičů rozmanité (tabulka č. 19). Je velmi pozitivní, že si rodiče uvědomují, 

že základní škola nepředstavuje jen nabývání nových vědomostí, ale obohacuje dítě 

v mnoha oblastech. 



Tabulka č. 19 

Co si myslí rodiče, že dítě vstupem do ZŠ získá, čím bude obohaceno 

Četnost výskytu 

odpovědi 

79 

23 

21 

13 

1 2 

12 

8 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

2 -

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Vzdělání (znalosti) 

Větší samostatnost 

Nové kamarády 

Osvojení trivia 

Sounáležitost s kolektivem 

Rozšíření sociální zkušenosti 

Smysl pro povinnost 

Všestranný rozvoj osobnosti 

Chuť učit se a poznávat 

Pravidelný režim 

Možnost číst si samo knihy 

Nové dovednosti 

Zodpovědnost 

Schopnost spolupráce 

Naučí se soustředit 

Získá pracovní návyky 

Osvojení jazyka 

Nové koníčky 

Enviromentální povědomí 

Sebedůvěru 

Možnost seberealizace 

Zdravou soutěživost 



Otázka č. 8 

Žádáte u svého dítěte o odklad školní docházky? 

Vyhodnocení této otázky je dosti zajímavé nejen z hlediska samotného výsledného 

procenta, ale i vzhledem ke stávající legislativě. Dle šetření v tomto roce žádá o odklad 

školní docházky u svého dítěte 34 rodičů z celkových 118 zúčastněných. Výsledné 

procento odkladů je tedy 29 % (graf č.20). K pozastavení však nutí fakt, že 7 rodičů, 

kteří žádají o odklad školní docházky uvedlo, že se svým dítětem nenavštívilo žádné 

odborné pracoviště. Vzhledem ke stávajícímu školskému zákonu, je toto podnětem 

k zamyšlení, zda jde o nepřesnost v pochopení otázky, nebo neinformovanost rodiče o 

postupu, který je třeba v případě žádosti o odklad dodržet. 

G r a f č. 2 0 

Žádají rodiče pro své dítě odklad školní docházky? 

Pokud ano, jaký přínos od odkladu školní docházky očekáváte? 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 33 rodičů z celkového počtu 34 žádajících pro 

své dítě odložení povinné školní docházky. Nejvíce rodičů očekává, že díky odkladu 

školní docházky dítě celkově dozraje a dokáže se déle soustředit. Další předpokládané 

přínosy pro dítě již nejsou tak četné jako předchozí (tabulka č. 20). Patří mezi ně 



zvládnutí výslovnosti všech hlásek, získání emoční stability a větší sebedůvěry a zájmu 

o učení. Časová lhůta jednoho roku, která je odkladem dítěti poskytnuta, má podle 

rodičů přispět také k větší fyzické zdatnosti a připravenosti, zkvalitnění komunikačních 

schopností, menší nemocnosti a lepší přizpůsobivosti dítěte. Vyskytují se zde ale i 

očekávání, která nutí k pozastavení. K těmto bych zařadila konstatování, že dítě bude 

starší, lépe za rok zvládne nároky školy nebo, že hlavním cílem bylo prodloužit dítěti 

dětství. Tyto odpovědi jsou naštěstí ojedinělé. 

Tabulka č. 20 

Jaký přínos pro dítě od odkladu školní docházky rodiče očekávají 

v 

Četnost výskytu 

odpovědi 
Vyzrání organismu I ^ 

Delší soustředěnost jq 

Zvládnutí výslovnosti všech hlásek 4 

Emoční stabilita 4 

Samostatnost 3 

Větší sebedůvěru 2 

Zlepšení fyzické zdatnosti 2 

Lepší připravenost 2 

Bude starší 2 

Lepší zvládání nároků školy 2 

Menší nemocnost 1 

Kvalitnější komunikační schopnosti 1 

Lepší přizpůsobivost 1 

Zájem o učení 1 

Chci mu prodloužit dětství 1 

Rodiči očekávaný přínos 



Příprava dítěte na vstup do školy je podle vás záležitostí rodičů, mateřské školy 

nebo jiného zařízení ( kterého). 

Zde měli rodiče na výběr ze tří možností a podle svého uvážení zaškrtávali. Velmi 

často se stávalo, že rodiče volili kombinaci dvou uvedených možností. Toto je patrné i 

z konečného výsledku (graf č.21), z kterého vyšlo, že 97 rodičů se domnívá, že příprava 

dítěte na vstup do základní školy je společnou záležitostí rodičů a mateřské školy. 

Celkem 19 rodičů přisuzuje tuto úlohu výsadně rodičům a pouze dva rodiče zastávají 

názor, že dítě by na vstup do 1. třídy měla připravit mateřská škola. Objevilo se zde 

také 8 odkazů na jiné organizace pomáhající v přípravě dítěte na školu. Těmito 

organizacemi jsou ve třech odkazech logopedické poradny a dvakrát byla zmíněna 

pedagogicko-psychologická poradna. Velmi zajímavý je také názor, který zde zazněl 

celkem 3x, a tím je odkaz na zájmová zařízení, která znamenají pro dítě přijmutí 

pravidelného řádu a povinnosti. 

Graf č .21 

Kdo zodpovídá podle rodičů za přípravu dítěte na 
vstup do ZŠ? 

2% 6% 

13 rodiče + MŠ 

• rodiče 

• MŠ 

• jiné zařízeni 



Snažíte se vaše dítě nějak speciálně připravit na vstup do ZŠ. 

kde? 
Pokud ano, jak a 

Poslední otázka dotazníku pro rodiče ukázala (graf č.22), že 34 % rodičů nijak 

speciálně nepřipravuje dítě na vstup do školy a 66 % rodičů uvádí, že ano. 

Graf č. 22 

Snaží se rodiče své dítě na vstup do ZŠ nějak 
speciálně připravit? 

Tato speciální příprava spočívá zejména ve spolupráci s odborníkem za účelem 

vyrovnání handicapu, který dané dítě má. Nejčastěji je uváděna logopedická péče a 

dyscentrum, konkrétně Dyscentrum Korunka na Praze 7. Je zde ale mnoho odkazů, 

o kterých lze polemizovat, jelikož co považují jedni rodiče za speciální přípravu, mohou 

jiní rodiče považovat za zcela běžné. Jedná se například o vyplňování různých 

pracovních sešitů pro děti, podporu sebedůvěry, samostatnosti a odpovědnosti při plnění 

drobných úkolů, hraní společenských her a navštěvování zájmových kroužků. Toto vše 

je pro rozvoj dítěte velmi pozitivní. Někteří rodiče však dovádí svou „speciální přípravu 

až k výuce, která přísluší škole, a snaží se dítě již před vstupem do 1. třídy naučit číst, 

psát a počítat. Pokud ale tato aktivita k učení vychází od rodičů a ne ze zájmu a 

iniciativy dítěte, nemusí být pro ně přínosná, ba naopak. 



6. DISKUZE 

V rámci uskutečněného regionálního výzkumu jsem měla možnost seznámit se 

s názory na problematiku vstupu dítěte do základní školy ze třech pohledů - rodičů, 

učitelů mateřských škol a elementaristů. Díky nahlédnutí problematiky z těchto třech 

stran bylo možné porovnat a ověřit na co nahlíží zástupci jednotlivých skupin stejně 

a kde se jejich názory rozcházejí. Z vyhodnocení jednotlivých dotazníků vyplynulo, že 

rodiče, zhruba v 75 % , mají zájem o informace spojené se vstupem jejich dítěte do 

základní školy. Toto je patrné nejen z dotazníků pro rodiče, ale i z odpovědí pedagogů 

na obou vzdělávacích stupních. Tento zájem potvrzuje téměř 80 % učitelů mateřských 

škol, stejně tak jako elementaristé, z nichž pouze 12,5 % se domnívá, že informovanost 

rodičů není dostačující. Zdroje čerpání informací se však velmi různí. Rozvoj techniky 

a velká časová vytíženost rodičů jsou pravděpodobně důvodem, že nejčastěji hledají 

poučení na internetu nebo v tisku. O knihy je podstatně menší zájem, což uvádějí 

i učitelé mateřských škol, kteří se v 70 % shodli na nezájmu rodičů o odbornou 

literaturu. Obdobná využitelnost jako u knih je také u masmédií, kde nebude patrně 

hlavní důvod poměrně malého zájmu v potřebném čase, ale v malé frekvenci 

odvysílaných pořadů k danému tématu. Překvapivé je zjištění, že konzultace 

s učitelkou, která dítě velmi dobře zná a je proto schopna v případě pohybností rodičům 

poradit, využilo pouze 45 % rodičů. Přitom většina rodičů, přesně 77 %, považuje 

přípravu dítěte na vstup do 1. třídy za společnou záležitost rodičů a mateřské školy. 

Aby mohli rodiče i mateřská škola tento úkol dobře splnit, je nutná mezi nimi jistá 

spolupráce a souhra. Zda je tato jednotnost i v oblasti názorů na kompetence, které má 

dítě při vstupu do školy mít, měly prokázat odpovědi na otázky, které byly zadané 

zároveň oběma skupinám. 

Výčet schopností, dovedností a návyků uvedených rodiči i učiteli mateřských škol byl 

opravdu obsáhlý. Zaměřím-li se na nej frekventovanějších deset, shodují se obě skupiny 

v koncentraci pozornosti, samostatnosti, správné výslovnosti, vyjadřovacích 

schopnostech a z v l á d n u t é sebeobsluze. Rodiče dále přikládají důležitost znalosti barev, 

písmen a číslic nebo svého jména a adresy. Do první desítky se u rodičů dostala ještě 



schopnost zapojit se do kolektivu a osvojení hygienických návyků. Obecně lze říci, že 

rodiče stále ještě dosti tíhnou ke znalostem, které považují za stěžejní.Oblast sociální a 

citové zralosti je stále ještě poněkud opomíjená a nedoceněná. U učitelů mateřských 

škol je znatelný odklon od preference vědomostí. Svědčí o tom schopnosti a dovednosti, 

kterým předškolní pedagogové přikládají význam. Kromě výše jmenovaných, ve 

kterých se shodují s rodiči, pokládají za důležité, aby dítě zvládalo dodržování 

společenských norem, bylo schopno komunikovat s vrstevníky i dospělými, mělo 

dostatečně rozvinutou jemnou motoriku, zdravou sebedůvěru a bylo zvídavé. Již zde je 

tedy dobře znatelné, že přesto, že se rodiče s pedagogy v mnohém shodují, jsou zde 

také priority, které jsou u těchto skupin zcela rozdílné. Učitelé mateřských škol si 

narozdíl od rodičů dostatečně uvědomují důležitost kompetencí v citové a sociální 

oblasti pro úspěšnou socializaci dítěte v novém prostředí základní školy. 

Vstupem dítěte do základní školy do této situace vstupují ještě elementaristé se svým 

pohledem na tuto problematiku. Učitelům základních škol jsem otázku vztahující ke 

kompetencím dětí vstupujících do základní školy položila tak, aby odpovědi vycházely 

z jejich z praxe. Elementaristé podle osobních zkušeností označili oblasti, v kterých 

mají děti při vstupu do 1. třídy největší obtíže, ale i ty, které naopak bývají 

bezproblémové. Všech dvanáct schopností, dovedností a návyků označených 

elementaristy jako neproblematické, se vyskytovalo v seznamech kompetencí, které 

rodiče a učitelé mateřských škol považují za klíčové. Celkem polovina z nich byla mezi 

deseti nejčastěji uváděnými, ať již v odpovědích rodičů či předškolních pedagogů. 

V této části lze tedy konstatovat určitý soulad mezi názory jednotlivých dotazovaných 

skupin. V kompetencích, které dítěti obtíže naopak činí, tuto harmonii nenalezneme. 

Seznam odpovědí učitelů na základní škole, které se v dotaznících objevily více než 

jedenkrát, obsahuje celkem jedenáct problémových schopností, dovedností a návyků. 

Například správné držení tužky, které je v žebříčku problematičnosti u elementaristů 

na prvním místě, se ani u rodičů, ani u předškolních pedagogů na prvních deseti místech 

nejčastěji uváděných kompetencí neobjevilo. Stejně tak je tomu i u udržení pořádku. 

K zamyšlení vede fakt, že sedm kompetencí z těch, které činí podle elementaristů dětem 

největší potíže, se vyskytuje na předních místech v seznamu schopností, dovedností 



a návyků, které považují rodiče a učitelé MŠ za důležité. Dochází zde tedy k tomu. že si 

rodiče a učitelé mateřských škol uvědomují váhu kompetentnosti v těchto oblastech 

a přesto elementaristé vypovídají, že zde děti mají největší problémy. Otázkou je, zda je 

toto způsobeno nedostatečnou přípravou dětí, nebo odlišnou představou elementaristů o 

rozsahu a kvalitách těchto kompetencí. 

Odpovědi učitelů základních škol na otázku : „V kterých schopnostech, dovednostech a 

návycích mají děti při vstupu do ZŠ podle vás největší obtíže a v čem naopak děti 

problém nemívají?" jsou podloženy praxí. Stejné otázky jsem položila ale i předškolním 

pedagogům, jejichž odpovědi jsou spíše jejich vlastním odhadem. Učitelé MŠ 

předpokládají největší obtíže u dětí v souvislosti s koncentrací, špatnou výslovností a 

samostatností. Toto přesně kopíruje názory elementaristů, kteří ještě navíc přidávají, a 

to na prvním místě, již zmíněné špatné držení tužky. Dalšími body, v kterých se učitelé 

z obou skupin shodují, jsou problémy se sebekázní nebo slabé vyjadřovací schopnosti 

Některé názory se ale rozcházejí. Elementaristé se setkávají s problémy v udržení 

pořádku, vzájemné spolupráci či komunikaci a hovoří také o nedostatečném osvojení 

hygienických návyků. Učitelé mateřských škol se obávají, jestli děti zvládnou adaptaci 

na nový režim, zda porozumí slovní instrukci a dokončí započatou práci, ale i 

dodržování slušného chování ke spolužákům. K silným stránkám dětí, na kterých se 

učitelé mateřských i základních škol shodují, patří především zapojení se do kolektivu, 

komunikace s vrstevníky í s dospělým a chuť poznávat nové věci. Stejně tak dětem 

nechybí zdravá sebedůvěra, mají dobré elementární povědomí o světě kolem 

a bez problémů zvládají také nejrůznější pohybové dovednosti. Ostatní odpovědi se 

vyskytovaly pouze ojediněle a odvíjely se od osobních zkušeností jednotlivých 

pedagogů. Za povšimnutí stojí ještě jedna odpověď učitelů MŠ, která bohužel nebyla 

ojedinělá, a tou je názor, že některé děti mají přehnaně zvýšené sebevědomí a snaží se 

za každou cenu prosadit, i na úkor druhých. Výpovědi elementaristů naštěstí zatím 

tento trend nepotvrdily. Z celkových výsledků je jasné, že názory učitelů základních 

škol a předškolních pedagogů, postihující problémové a neproblémové oblasti, nejsou 

v zásadním rozporu. Ve většině podstatných kompetencí se shodují a rozdíly, které jsem 

zaznamenala, mohou plynout z individuálních zkušeností jednotlivých pedagogů. 

Pozitivní úlohu zde jistě sehrává také vzájemná znalost Rámcových vzdělávacích 



programů. S RVP ZV je obeznámeno 55 % předškolních pedagogů a 62 % 

elementaristů zná RVP PV, z nichž většina k tomuto dokumentu při plánování své práce 

také přihlíží. Určitou nejistotu projevili elementaristé v souvislosti s odklady školní 

docházky. Dotaz na procento odkladů školní docházky na jejich ZŠ je zaskočil a jejich 

odpovědi byly spíše osobními typy, než faktickou výpovědí skutečného stavu. 

Vzhledem k tomu, že počet dětí s odloženou školní docházku je dosti vysoký, je třeba 

hledat řešení, jak toto množství snížit. Za hlavní faktor, který by mohl přispět ke snížení 

tohoto procenta, byli označeni rodiče. Jejich nepřiměřenou obavu považují učitelé 

mateřských škol za druhý nejčastější důvod odkladu školní docházky. Také 

elementaristé apelují na větší osvětu a informovanost rodičů, kteří sehrávají 

v rozhodování o odkladu podstatnou roli. 

Podle výsledků šetření ve školním roce 2006/2007 na Praze 7, zvolilo odklad školní 

docházky u svého dítěte celkem 29 % rodičů. Jako hlavní přínos, který od tohoto 

rozhodnutí očekávají, bylo nejčastěji uvedeno vyzrání organismu v jeho nejrůznějších 

oblastech. Vyskytly se ale i názory, že za rok bude dítě starší a bude lépe zvládat nároky 

školy. Vstup dítěte do školy je spojen nejen s očekáváním, ale i obavami, které rodiče 

mají. Na jedné straně si uvědomují, že dítě bude obohaceno nejen novými poznatky, ale 

i zkušenostmi a zážitky vyplývajícími z nových sociálních interakcí. Zároveň však 

pociťují jisté obavy plynoucí z nového režimu, kolektivu a nároků školy. Zde je právě 

nutná provázanost a spolupráce rodičů s mateřskou a základní školou. Tato vzájemná 

kooperace umožní včasné poskytnutí aktuálních informace rodičům, které upřesní jejich 

očekávání a minimalizují jejich obavy. 



ZAVER 
Žijeme v zemi s dlouholetou tradicí kvalitní předškolní výchovy. Ve svém vývoji 

procházela velkými změnami, spolu s nimiž se měnil i pohled na jednotlivé otázky a 

oblasti vážící se k předškolní výchově. Měnily se nejen cíle obsahy a metody 

vzdělávání, ale také například pohled na problematiku vstupu dítěte do základní školy a 

s ní spojený odklad školní docházky. Tabu, která byla dříve s odkladem školní 

docházky spojena, jsou dávno překonána. V posledních letech dochází naopak 

k dalšímu extrému a odložení školní docházky se stalo fenoménem, jehož rozmach je 

nutné korigovat a stabilizovat. Pro mnohé rodiče se totiž odložení povinné školní 

docházky stává nejen pomocníkem pro jejich děti, ale především nástrojem 

poskytujícím jim ještě jeden klidný rok, v němž nebudou muset řešit problémy spojené 

se vstupem dítěte do školy. 

Zahájení povinné školní docházky je velkým životním mezníkem nejen pro dítě, ale 

znamená i zvrat v životě a každodenním chodu celé rodiny. U dítěte je pro zahájení 

povinné školní docházky potřebná jistá zralost a připravenost. Této oblasti je věnována 

velká pozornost a to z mnoha stran. Nad tím, zda je dítě optimálně připraveno na vstup 

do 1. třídy, se zamýšlí nejen rodiče, ale také pedagogové a v případě potřeby také 

pracovníci odborných pracovišť. Pro tento případ funguje u nás propracovaná síť 

p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k ý c h poraden a dalších pracovišť. Obecně lze říci, že naše 

předškolní výchova se může chlubit dlouholetou tradicí ve screeningu školní zralosti. 

Zde se nabízí otázka: „ Jak je možné, že i přes kvalitní předškolní výchovu podpořenou 

spoluprácí s rodinou a odbornou pomocí ze strany pedagogicko-psychologických 

poraden. . je počet dětí nastupujících do 1. třídy o rok později tak vysoký?" 

V posledních letech si ale stále více uvědomujeme, že na úspěšném zahájení školní 

docházky, který mnohdy ovlivní vztah k dalšímu celoživotnímu vzdělávání, se podílí 

nejen dispozice na straně dítěte samotného, ale také další faktory, kterými jsou 

především rodina a škola. Především škola se v poslední době dostává do popředí 

zájmu. A to jak škola mateřská, tak i škola základní. V dnešní době je tak možné vybrat 

individuálně pro k a ž d é jednotlivé dítě školu s takovým programem a zaměřením, který 

bude pro ně nejvhodnější. Nové nastavení školních programů směřujících ke 



kompetencím se ale zatím nedostalo v dostatečné míře do povědomí široké rodičovské 

veřejnosti. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že rodiče výčet kompetencí neznají a 

většinou ani netuší, že toto je v současnosti stěžejním cílem vzdělávání. A zde se 

ukazuje jedna z největších slabin, na kterou se stále ještě pozapomíná a tou je zralost a 

připravenost rodiny na vstup jejich dítěte do základní školy. Přesto, že nové ekologické 

pojetí školní zralosti narozdíl od medicínského vyzdvihuje nutnost posuzování zralosti 

nejen na straně dítěte, ale také na straně školy a rodiny, není těmto dvou činitelům 

věnováno tolik pozornosti, kolik by bylo třeba. Samotní rodiče mají před vstupem jejich 

dítěte do školy zájem o informace z této oblasti. Problémem je však zdroj těchto 

informací. Nejvíce poznatků čerpají z osobních zkušeností v rodině či lidí z 

širšího okolí, popřípadě využívají stručných článků z tisku nebo internetu. Tomu 

odpovídá také kvalita informací, které jsou často povrchní a okrajové a nepostihují jádro 

věci. Naopak zájem o knižní publikace a k velkému překvapení také o konzultaci 

s učitelkou je dosti malý a tak se aktualizované poznatky dostávají k rodičům velmi 

kostrbatě a zdlouhavě. A právě nízká kvalita informací, kterými rodiče disponují, může 

být jednou z možných příčin vysokého procenta odkladů školní docházky u dětí. Do 

rozhodování, zda půjde dítě do školy či nikoliv, vstupují ještě další pro rodinu podstatné 

aspekty, kterých se rodiče obávají. Velký problém jim činí skloubení pracovní doby a 

dosavadního chodu rodiny s novým režimem vyplývajícím z nástupu dítěte do školy. 

Toto je velmi dobře patrné z dotazů kladených rodiči při zápisech či informativních 

schůzkách. Nej frekventovanější otázky se váží k organizačnímu rozvržení výuky a 

volného času dítěte po vyučování. Strach z toho, zda se podaří zajistit dozor nad dítětem 

v odpoledních hodinách, kdy dítěti již skončila výuka, ale rodič je stále ještě 

v zaměstnání, se objevil také mezi nejčastějšími obavami rodičů v souvislosti se 

vstupem dítěte do 1. třídy. Další nejistoty, které rodiče pociťují se váží k vysokým 

nárokům, které škola na děti podle mínění rodičů má. Rodiče se stále ještě obávají 

jakéhosi n o r m o v á n í jejich dětí a posuzování vzhledem k výsledku a nikoliv výkonu 

samotnému. Základní škola ještě stále vzhledem k metodám, formám a především 

způsobům hodnocení očekává, že se dítě jejím nároků přizpůsobí. A přitom by to mělo 

být naopak. Toto vyplývá také například z názoru Kateřiny Smolíkové z Výzkumného 

pedagogického ústavu, která uvádí: „Děti by měly být hodnoceny individuálně a nikoliv 

podle stejného metru. Jde o to nepřizpůsobovat děti škole, ale školu dětem (Čeští 



rodiče se školy bojí / Martina Šrámková. Lidové noviny . Roč. 15, č. 22.XI. (2002) 

s. 19. 1 fot., 2 tab.) Možná i toto je jeden z důvodů, že rodiče stále ještě preferují 

v přípravě dítěte na školu množství osvojených vědomostí a poznatků, narozdíl od 

pedagogů směřujících především k úspěšné socializaci dítěte. 

Ráda bych zmínila ještě jeden poznatek, který může mít negativní dopad na procento 

odkladů školní docházky, a tím je nedostatečná vzájemná komunikace nejen mezi rodiči 

a učiteli na jednotlivých stupních, ale i mezi předškolními pedagogy a elementaristy. 

V oblasti schopností, dovedností a návyků, kterými by mělo dítě při vstupu do základní 

školy disponovat, se zástupci jednotlivých skupin nijak zásadně neliší. K rozporu 

dochází u kompetencí, které jsou elementaristy označeny jako problémové i přesto, že 

rodiče v souladu s předškolními pedagogy si uvědomují jejich váhu a snaží se u dětí o 

jejich maximální rozvoj. Příčinu vidím v absenci zpětné vazby mezi jednotlivými 

subjekty a malé možnosti konfrontace názorů jednotlivých subjektů, které vstupují 

s dítětem během jeho přechodu z mateřské školy do školy základní do interakce. 

Pravidelná komunikace mezi učiteli mateřských a základních škol by byla přínosem 

nejen v evaluaci dosavadního pedagogicko výchovného působení, ale také pomocníkem 

pro vzájemné upřesnění představ o kvalitách a rozsahu očekávaných kompetencí. Je 

třeba vytvořit prostor pro diskusi, v níž bude možné prokonzultovat problémy, které 

jednotlivé skupiny tíží, nahlédnout na ně z pohledu všech zúčastněných a společně 

hledat různé alternativy řešení. 

Všestranný rozvoj dítěte v rámci jeho možností je cílem nás všech. Všichni se snažíme 

volit v souladu s individualitou dítěte ty nejlepší metody a prostředky, abychom 

k vytyčenému cíli došli. Každá rodina, mateřská škola i škola základní si tak volí svou 

cestu po které chce jít. Mnoho cest ale může školní život dítěte proměnit v tíživé 

bludiště. Čím více cest, tím je pro dítě složitější se zorientovat. Snažme se tedy najít 

jednu společnou cestu, na které budeme dítě postupně doprovázet, aby nakonec dospělo 

k společnému cíli - rozvinuté osobnosti, která najde uplatnění v životě a společnosti. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání VÚP Praha 
2004 

9. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí 

Co se týče evaluace vzdělávacích výsledků, v předškolním vzdělávání se nejedná 

o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání 

jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. V důsledku individualizace vzdělávání je 

pro předškolního pedagoga a jeho práci nezbytné sledovat rozvoj a osobní vzdělávací 

pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité informace dokumentovat tak, aby mohl každé 

dítě dobře poznat, porozumět mu a vyhovět jeho individuálním možnostem a potřebám. 

Pedagog má průběžně sledovat a vyhodnocovat individuální rozvoj a učební pokroky 

každého jednotlivého dítěte, neboť dlouhodobé a systematické sledování a 

vyhodnocování toho, jak se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá, mu umožňuje vést 

dítě v souladu s jeho přirozeným rozvojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající 

náročností a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení. Neméně 

důležitým smyslem průběžně prováděné evaluace je včas zachytit u dítěte případné 

problémy či nedostatky, vyvodit odborně podložené závěry pro další rozvoj dítěte a 

pomoci dítěti v jejich řešení, event, včas intervenovat další potřebnou odbornou 

pomoc. " 



Příloha č. 2 
Jiráskův orientační test školní zralosti 

T a d y je kolečko, křížek a č tvereček . Kresl i je také, a ž na k o n e c řádku. 

0 + D 
A ted" tyhle obrázky. 
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Příloha č. 3 
Edfeldtův reverzní test 

E 
T - 1 / - I 9 7 b 

2 . e x p e r i m e n t v y d a n i e 

REVER7LNY T E S T 
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Příloha č. 4 
W e p m a n Matě j í čkův test 

Tost sluchového roz l i šován í - WEP-^N, H a t ë j i ï o k 

Postup: 

fcetaemot " Teď »1 spolu zahra je™ takovou hru. Mysli s i , ie na tebe 
buda mluvit nějakou c i z í neznámou ř e č í , t ř eba hindustánsky nebo č ínsky . 
Řeknu t i vždy dvě slova a tvým úkolem bude ř í c i . J e s t l i j s o u to s l í v a 
s t e j n á nebo ne . Nejprve s i t« zkusíme na n i jakých českých s lovech. 

• Tak když t ř eba řeknu pes - l e s . Jo to s t e j n é ? " 
V případě potřeby řekneme, že ve elove pes musíme nahrad i t hlásku n 
aby z t iho byl l e s . Pak aministrujeme zácvičná s lova . Když d í t ě pochopí 
o£ Jde , r ř is tnupíme k plnění v l a s t n í zkouSky. Experimentátor musí vys lo -
vovat s lova z ř e t e l n í , přean«, mezi obřmc s l rvy udělá jednu a? dvě v t e ř iny 
pauzu. Rozmýšl í - l i se d í t ě nad odpovědí, Je povolen« d v o j i c i j e ř t ě jednou 
zopakovat. 
Sk^rcváníi 1 bod za každeu správně uríenou d v o j i c i . 
Maximální skór - 25 b fdä . 

TEST SLUCIOVéHO ROZLIŠOVÁNÍ - WH 
Hácviíné dvo j i ce : t r u f - t r a f , klaž - k laž , šlem - e l e k , ml«k - mlok 
1 . pní - pní 
2 . zban - span 
3 . f r a š - f l a š 
4 . p s t r e f - s t r e f 
5 . f a k r t - f ak t 
6 . v i t ý - v i t ý 
7 . dynt - d in t 
8 . ž l á f - Slit 
9 . kvěš - kveS 

IQ. Splés t - p l e š s t 
11. t i r p - t y r p 
12. traes - does 
13. mnit - m ě t 
14. J e l u j • - l e j u j 
15. t o s t - t r s t 
16. S t í - Stý 
17. nýät - n í ž t 
16. nyvl - nyvl 
19. a f k r t -- a k r f t 
20. k jen - kjsn 
21. žný - sn í 
22, kloï - kloï 
23 . vo SI - V0Î1 
24. ?.dý - ždí 
25 . S t i l - S t e l 

Sluchové r o z l i ä ování - TO 
Převod ''.S na percen t i lový skór 

PR ; celý Rozdělení podle 
soubor j věku* 

5 i l ; l 6 - Í 5 j 1; l6-j 5 ; 7 ; l S -
U j l j l 5 i-5 ; 7 ( 15 - < i ; l | l 5 

-t 

\JSL 
I 60 

j_S2_LjL 
Ul 
J i 

j í l 

.ÄL 
_22_ 

20 

jsu.. 

..i 

„ y . i 2.1. 
LL 20 

18 JLL 

JÍL... 

_2J 
. la J_ia. 

_J6. i 11._l.A0 
- J i — j 

JL 

Rozdělení 
podle 
pohlaví 
hoči dívky 

JOl. 

-ÜL 
17 

.1.4.. 
12 i _ J ß .12.. 

. ,[._iq—L...ÍI.J...1.1..J... .V.. 
, _ L _ í I i n , ! t 8 



Příloha č. 5 
Hry a cvičení na rozvoj grafomotoriky 

C V I K Y N A U V O L N Ě N Í R U K Y 

Na dveře skř íně připevníme b a l i c í papi r a na něj namalujeme 
joden z přiložených obrázků tah, aby spodní čás t bresbý byía 

Pal< necháme díté> o5TňJí5váF"Eř5š5w"Telifeými 
wvčlnlňyiní ~ 5ôRybý~/uvobičié zápés t í / ' . Přitom dbáme, aby pravák 
oblahoval obrázek umístěný napravo od osy [eho tčlaí 
levák n a l o v o _ o d táto os£. 



S K E A I> I\ Ŕ D K ž C N f T U Ž K Y / P E R A / 

Palec - je mírné olinutý 
- pïidrluje twifcu ze s t r a n y , 

ukazováček - je mirné o h n u t ý 
- dotýká se tužky shori 
- přečnívá nad palec 

směrem k hrotu tužky 
prostředníček - p o d p í r á z e s p o d u 

tužku prvním 
článkem 

jestliže dítě nedovede_udrže t_ 
s p r á v n o u Jšěíílu/ 
pŕi'pšäňľ, 'pôšt úpu fem e t a k t o : 

pracovní plochu s t o l u r o z d ě l b r , 
úzkou izolepou výrazné barvy na 
p o l o v i n u / o z n a č í m e tak h r a n i c i , 
kam až má dítě psát/, 

Stejně tak i z o l e p o u v y z n a č í m e 
s k l o n řádek /úhel cL = Ô5 - 75 
/ s k I o n může být i v ě t š í / . 

Vyznačené čáry pomáhají dítěti 
s n á z e najít a udržovat správnou 
polohu s e á i t u . 

/Kresba znázornuj 
pravák 

polohu s e š ř t u 



Příloha č. 6 
Dotazník použi tý při šetření v pedagog icko psycholog ické p o r a d n ě 

1 ) Jaký je počet vyšetření školní zralosti? 

2) Kdo dal k těmto vyšetřením podnět? 

rodiče 

lékař 

- mateřská škola 

- základní škola 

3) Jaké jsou důvody odkladů školní docházky? 

4) Počet odkladů pro školní rok ..../.... ? 

5) Pracuje vaše poradna s dětmi s odkladem školní docházky? 

6) Pracuje vaše poradna s termíny školní zralost a školní připravenost nebo toto 

nerozlišujete ? 



Příloha č. 7 
Seznam článků na téma školní zralost, školní připravenost a odklady 
školní docházky za rok 2000 - 2006 

Populárně naučné periodiky 

RODINA A ŠKOLA 

Bude dobrým čtenářem? / Antonín Mezera., Rodina a škola, Roč. 48, č.10 (2001), s.4. 

Bude dobrým čtenářem? / Antonín Mezera., Rodina a škola , Roč. 48, č.l 1 (2001), 

Bude dobrým čtenářem? / Antonín Mezera., Rodina a škola , Roč. 48, č. l2 (2001), 

Co je sociální nezralost? / Panajota Dominová., Rodina a škola, Roč. 51, č.9 (2004), 
s.4-5. 

Do první třídy? Ještě raději ne! / Božetěch Siwek., Rodina a škola, Roč. 50, č.3 
(2003), s.4. 

Hraní na školu / Lena Fábryová.,Rodina a škola Roč. 48, č.l (2001), s.4. 

Hraní na školu / Lena Fábryová., Rodina a škola Roč. 48, č.2 (2001), s.4. 

Hraní na školu/ Lena Fábryová., Rodina a škola Roč. 48, č.3 (2001), s.4-5.. 

Hraní na školu / Lena Fábryová., Rodina a škola Roč. 48, č.4 (2001), s.4.. 

Hraní na školu / Lena Fábryová., Rodina a škola Roč. 48, č.5 (2001), s.4-5. 

Hraní na školu / Lenka Fábryová.,Rodina a škola Roč. 48, č.6/7 (2001), s.4-5. 

Já už půjdu do školy! / Daniela Kramulová, Rodina a škola, Roč. 50, č.l (2003), s.4- 5 

Než půjdou do školy / Alena Záhorová, Rodina a škola Roč. 51, č.2 (2004), s.5. 

Rodičům prvňáků a předškoláků. Levák, nebo pravák? / Renata Špačková. Rodina 
a škola Roč. 51, č.6 (2004), s.4-5. 

Rodiče předškoláků se nemají čeho bát / Václav Mertin, Rodina a škola, Roč. 53, č.l 
(2006) 

Blíží se první třída. Jít, či nejít? / Petr Klíma. Rodina a škola, Roč. 53, č.l (2006) 

Čvrtina dětí nastupuje do škol o rok později / Václav Mertin. Rodina a škola, Roč. 
53, č.l (2006) 



DĚTI A MY 

Čeká vaše dítě zápis a vstup do l.třídy. Děti a my Roč. 33, č.l (2003), s.36. 

Kdy žádat odklad školní docházky / Marie Těthalová. Děti a my Roč. 35 č 1 (2005) 
s. 26. 1 fot.. 

Pětiletá prohlídka očima pediatrie / Marie Lachsová. Děti a my Roč. 34, č.3 (2004) 
S.26. 

DÍTĚ 

Půjdu letos k zápisu? / Zuzana Beranová. Dítě Roč. 4, č.l (2001), s.50-51. 2 fot.. 

Odborné periodiky 

INFORMATORIUM 

Budu číst a psát / Renata Špačková. Informatorium 3-8, Roč. 9, č. 10 (2002), s.12. 

Co má umět předškolák/ Lena Fábryová. Informatorium 3-8, Roč. 8, č.2 (2001), 
s.14-16. 

Kdy je dítě připravené jít do školy? / Jana Kropáčková. Informatorium 3-8 Roč. 11, 
č.l (2004), s.8-10. 

Mají MŠ připravovat děti na školu? / Jana Kropáčková. Informatorium 3-8 Roč. 11, 
č.3 (2004), s.5-7. 
Než půjdou do školy / Dana Broučková. Informatorium 3-8 Roč. 7, č.2 (2000), s.4-5. 

Zápis do první třídy / Anna Kuchařská. Informatorium 3-8 Roč. 9, č.l (2002), s.5-7. 

Školní zralost a školní připravenost / Jana Kropáčková. lit. 13 Informatorium 3-8 
Roč. 11, č.2 (2004), s.6-8. 1 tab.. 

Máme doma prvňáčka/ Helena Chvátalová. Informatorium 3-8 Roč. 11, č.l (2004) 

Do školy ano, či ne? / Renata Špačková. Inrofmatorium 3-8 Roč. 13, č.l (2006) 



UČITELSKÉ NOVINY 

Dodatečný odklad / Richard Jedlička. Učitelské noviny Roč. 105, č.37 (2002), s.16-18. 
Povinná školní docházka / Jitka Pilbauerová. Učitelské noviny Roč. 107, č.23 (2004), 
s.23. 

Než poradna doporučí odklad / Milada Fiedlerová, Jitka Zemanová. Učitelské noviny 
Roč. 109, č.3 2006 

UČITELSKÉ LISTY 

Rodičovské otázky související se začátkem školní docházky jejich dětí / Nina 
Hrtoňová. 

Učitelské listy Roč. 11, č.7 (2003/04), s.9-10. 4 graf.. 

PEDAGOGICKÁ ORIENTACE 

Nulté ročníky jako alternativní řešení školní nezralosti po zahájení školní 
docházky / Jana Hájková. Pedagogická orientace č.3 (2000), s.88-89. 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Test čtení a psaní pro rané školáky / Daniela Švancarová. In: Výchovné poradenství 
č.28/29/1 (2001), s.54-56. 

Těšíme se do školy / Anna Kuchařská. Výchovné poradenství č.28/29/1 (2001), s.51. 

Volní činnost jako základ připravenosti na školní výuku / Ludmila Borovskich ; 
Jaroslava Bulánková. Výchovné poradenství č.26 (2001), s.5-7. 

Zápisy do prvních tříd/ Blanka Housarová Výchovné poradenství č.31 (2002), s.17-
21. 1 tab.. 

PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 

Diagnostikovanie pripravenosti dieťaťa na vstup do základnej školy / Slávka 
Školkayová. Predškolská výchova. Roč. 58. č.l 2003/2004 

Kompetencie dieťaťa na záver predškolského obdobia / Katarína Guziová. 
Predškolská výchova. Roč.57, č.4, 2002/2003 

Posudzovanie školskej zrelosti detí materský skôl / Monika Vaňová. Predškolská 
výchova. Roč.56, č.2, 2001/2002 

Úroveň pripravenosti 5-6 ročných detí a detí s odloženou školskou docházkou na 
vstup do prvého ročníka základnej školy / Gabriela Hlinická. Predškolská výchova. 
Roč.55, č.4, 2000/2001 



Denní tisk 

LIDOVÉ NOVINY 

Čeští rodiče se školy bojí / Martina Šrámková. Lidové noviny . Roč 15 č 22 XI 
(2002), s. 19. 1 fot., 2 tab.. 

Odklad školní docházky může dítěti i uškodit / Martina Šrámková Lidové noviny 
Roč. 14, č. 30.XI. (2001), S.17. 

3. U zápisu bývají kluci pozadu / Martina Šrámková. Lidové noviny Roč. 17, č. 9.1. 
(2004), s. 19. 1 fot.. 

MLADÁ FRONTA DNES 

První třída je náporem nejen pro děti / Jana Buchtová. Mladá fronta dnes Roč. 12, č. 
6.IX. (2001), s.E/1. 1 fot.. 
Učit předškoláky, nebo ne? / Lenka Červenková. Mladá fronta dnes Roč. 14, č. 
1.VIII. (2003), s.E/2. 1 fot.. 

PRÁVO 

Dětské psychiatry navštěvují hlavně chlapci / Jana Drtinová. Právo Roč. 13, č. 11 .III. 
(2003), příl. s.2. 2 fot.. 

Vše o zápisech do prvních tříd základních škol / Zdeňka Látková Právo. Roč. 15, č. 
15. XI 2005 

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 

Už čtvrtina dětí začíná chodit do školy o rok později / Simona Holecová. 
Hospodářské noviny Roč. 48, č. 8.IX. (2004), s.4. 1 fot., 1 graf.. 



Seznam základní škol na Praze 7 

• ZŠ Korunovační 
Korunovační 164/8 

• FZŠ Umelecká 
Umělecká 850/8 

v 

• ZS Letohrad,ská 
Letohradská 370/1 

• FZS Františky Plamínkové 
Františka Křižka 490/2 

v 
• ZS Strossmayerovo náměstí 

Strossmayerovo náměstí 990/4 
v 

• ZS Tusarova 
Tusarova 790/21 

v 

• ZS TGIM Ortenovo náměstí 
Ortenovo náměstí 1275/34 

• Bratrská škola - církevní ZŠ 
Rajská 300/3 

v 
• ZS Trojská 

Trojská 110 

Seznam mateřských škol na Praze 7 

• MŠ Kostelní 
Kostelní 37/7 

. MŠ Nad Štolou 
Nad Štolou 1277/6 

• MS Janovského 
Janovského 995/52 

• MŠ Letohradská 
Letohradská 370/1 

. MŠ U Průhonu 
U Průhonu 17 

• MŠ Na Výšinách 
Na Výšinách 1075/3 

• MŠ U Uránie 
U Uránie 1080/16 

v 

• MS Tusarova 
Tusarova 515/27 

• MŠ U Studánky 
U studánky 85/4 

• Katolická MŠ 
U Uránie 1080/16 

• MŠ Trojská 
Nad Kazankou 



DOTAZNÍK PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOI 

1) Informují se rodiče , z d a j e či není jejich dítě připraveno na vstup do ZŠ? 

ANO NE 

2) Mají rodiče zájem o odbornou literaturu a články k dané tématice? 

ANO NE 

3) Znáte kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní vzdělávání? 

ANO NE 

4) Zařadili byste k tomuto výčtu uvedeném v Rámcovém vzdělávacím 
programu pro základní vzdělávání ještě nějakou kompetenci? 

ANO NE 

Pokud ano, kterou? 

5) Uveďte deset klíčových schopností a dovedností, kterými by mělo být 
dítě při vstupu do ZŠ vybaveno. 



6) Co je podle vás nejčastěji skutečnou příčinou odkladů školní docházky? 
( přiřaďte číslice od I do 4, přičemž 1 znamená nejméně často a 4 je nejčastěji) 

• nezralost dítěte 

• nepřipravenost dítěte 

• nepřiměřená obava rodičů o úspěšnost dítěte 

• zkušenosti a názory ostatních rodičů 

• jiné ( konkretizujte) 

7) V kterých schopnostech, dovednostech a návycích mají děti při vstupu 

do ZS podle vás nej větší obtíže? 

8) V čem naopak děti problém nemívají ? 



Příloha č. 10 

DOTAZNÍK PRO UČITELE 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

1 ) Myslíte si, že jsou rodiče dostatečně a hlavně správně informováni o 

tom, jaké kompetence by mělo dítě při vstupu do první třídy mít? 

ANO NE NEVÍM 

2) Na co se vás rodiče při zápisu, či informativní schůzce nejčastěji ptají ? 

3) Jaké je ve vaší škole procento dětí s odkladem školní docházky? 

4) V čem vidíte východisko ke snížení tohoto procenta? 



5) V kterých schopnostech, dovednostech a návycích mají děti při vstupu 

do ZS podle vás nej větší obtíže? 

6) V čem naopak děti problém nemívají ? 

7) Znáte Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

obsahující výstupní klíčové kompetence? 

ANO NE 

8) Vycházíte z nich při tvorbě programu vaší práce v 1. třídě? 

ANO NE 

9) Domníváte se , na základě vaší zkušenosti, že ve výčtu kompetencí v 

Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání nějaká 

chybí? 

ANO NE 

Pokud ano, která ? 



DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Vážení rodiče, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Získané informace poslouží k 
regionálnímu výzkumu na Praze 7, který bude součástí diplomové práce. Předem 
děkuji. 

1 ) Zajímali jste se před zápisem vašeho dítěte do ZŠ o informace, čím má 
být dítě při vstupu do ZŠ vybaveno ? 

ANO NE 

2) Odkud jste čerpali informace? Zaškrtněte a uveďte název, či zdroj. 

o knihy 

o tisk 

o masmédia 

o internet 

o ostatní 

3) Využili jste konzultace s učitelkou mateřské školy? 

ANO NE 

4) Navštívili jste s vaším dítětem v souvislosti se vstupem do školy nějaké 
odborné pracoviště ? 

ANO NE 
Které? 

5) Co považujete ve výbavě dítěte pro vstup do ZŠ za nejdůležitější? ( Co 
by mělo umět, znát a zvládat ? ) 



6) Čeho se v souvislosti se vstupem vašeho dítěte do ZŠ nejvíce obáváte? 

7) Co naopak dítě vstupem do školy získá, v čem bude obohaceno ? 

v 

8) Žádáte u svého dítěte o odklad školní docházky? 

ANO NE 

Pokud ano, jaký přínos od odkladu školní docházky očekáváte? 

9) Příprava dítěte na vstup do školy je podle vás záležitostí -

RODIČŮ MŠ JINÉ ZAŘÍZENÍ -

které 

10) Snažíte se vaše dítě nějak speciálně připravit na vstup do ZŠ. 

ANO NE 
Pokud ano, jak a kde ? 

Ústřední knih.Pedf UK 
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